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Megyei és multinacionális  
cégek állásajánlatai közül 

válogathat minden héten

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2017. március 3., 9. hét

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA? 

06 20 915 5994
www.pannonjob.hu

Van egy jó  
állásajánlatunk Önnek is!

Kiemelt ajánlataink: 
Székesfehérvárra keresünk

GÉPKEZELŐKET
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br. 160 000 Ft alapbér
Kiemelkedően magas  

műszakpótlék
Éves többszázezer Ft-os 

cafeteria

Akár 1 műszakban  
végezhető munka

Megemelt alapbér és juttatások

ALBA TŰZIFA KFT. 
Székesfehérvár, Takarodó u. 2.
06-20/503-0022 és 

06-20/4444-947 
www.albatuzifa.hu

VEGYES KEMÉNY 
TŰZIFA

14.000 Ft/ömlesztett m3 ártól
SZÁRAZ TÖLGY 

TŰZIFA 
16.000 Ft/ömlesztett m3 ártól

AKÁC TŰZIFA 
16.000 Ft/ömlesztett m3 ártól

TŰZIFA

28

Tavaszváró árak!
2017-es tavaszi árainkból

JSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.hu

155/70 R13 8.380 Ft 9.860 Ft 13.560 Ft
165/70 R14 10.005 Ft 10.810 Ft 15.425 Ft
175/65 R14 10.020 Ft 11.185 Ft 14.530 Ft
195/65 R15 12.000 Ft 13.125 Ft 17.070 Ft
205/55 R16 15.180 Ft 15.890 Ft 20.890 Ft
225/45 R17 18.440 Ft 20.180 Ft 29.190 Ft

abroncs 
méret

Mi már döntöttünk:
JANUÁRTÓL JELENTŐSEN MEGEMELT BÉRREL 

KERESÜNK 

OPERÁTOROKAT
Dönts mellettünk Te is és nem kell hónapokat várnod a

 béremelésre!

Amit kínálunk:
• januártól évi bruttó 330.000 Forint cafeteria
• hiányzásmentességi jutalom havi nettó 10.000 Forint értékben
• féléves bónusz
• javaslattételi rendszer anyagi ösztönzéssel
• ingyenes céges buszjáratok
• stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• belső munkatárs ajánlási rendszer

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön reggel 6:00 órától
Helyszín: DENSO Gyártó Magyarország Kft 

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14.

Tesztnapokon előzetes regisztráció szükséges 30/855-03-01
A tesztnapon való részvételhez ingyenes céges buszjárataink is igénybe vehetők

Tel.: 06-70/411-6390 • www.acsesalpin.hu

Ács- és alpinista 
munkák kivitelezése

ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

Március 8.

A Nőnap margójára, avagy

Üzenet a Férfiaknak

Mások vagyunk, szeretünk Nők lenni mellettetek… 3. oldal

Caraván  
Használtruha  

ajánlat: 9. oldal
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Hírek
Információk

Amatőr asztalitenisz verseny vasárnap
Újabb Amatőr Asztalitenisz Versenyt szervez vasárnap délelőtt a Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség a Hétvezér Általános Isko-
lában. A sportos programon azok vehetnek részt, akik az asztalitenisz sportágban nem igazolt játékosok. Az eseményre vasárnap 
reggel 08.15 és 08.35 óra között a verseny helyszínén lehet nevezni. A szervezők több versenyszámban is várják a jelentkezéseket.

Vegye komolyan!

Amplifon Hallásközpont

Székesfehérvár, Várkörút 46.
Bejelentkezés: 06 22 316 250

amplifon.hu

A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
székesfehérvári és környékbeli lakosok számára
2017. március 3-tól 24-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Interjú Kiss Virág audiológussal,
az Amplifon Hallásközpont vezetőjével

– Miért nehezebb felismernünk a hallásprob-
lémát, mint mondjuk a látásunkét?
– Tipikus eset, amikor valaki hallásvizsgálatra
jelentkezik, és azt mondja, hogy „Á, nekem nincs
hallásproblémám, nem vagyok én süket, hiszen
hallom, amit monda nak. Igazából csak a csalá-
dom unszolására jöttem el hallásvizsgálat ra, sem-
mi bajom“. Sajnos ez azonban a legtöbb eset -
ben nem igaz.
– Pontosan ez mit jelent?
– Ez azt jelenti, hogy az érintett személy érzékeli
ugyan, hogy beszélnek hozzá, de a szavakat nem
érti meg pontosan. A be széd értés ilyen eset-
ben nagyon rossz is lehet, csu pán 40-50 száza-
lékos arányban érti meg az érintett a hozzá in-
tézett szavakat, ez súlyos kommunikációs prob-
lémákat okozhat, és sürgős segítséget igényel.
– A megoldás akár a halló ké szülékek viselése
is lehet?
– Igen, persze. Itt szeretném azon ban felhívni a
figyelmet arra, hogy a megfelelő hallókészülék
kivá lasztása kiemelten fontos, hisz egy öt-hat
évre szóló komoly döntésről beszélünk. Sze -
rencsére ma már számtalan lehetőség áll a ren-
delkezésre, így érdemes akár több márka
készülékeit is kipró bálni. A jól bejáratott, kitűnő
minő ségű, és a nagy múlttal rendelkező márkák
különböző típusai között mindenkinek találunk
tö ké letes meg oldást.

– Hogy dől el,
kinek melyik
ké szü lék lesz a
megfelelő?
– Az úgyne -
vezett próba-
hordás egy re-
mek lehetőség,
amit azért is
t á m o g a t o k ,
mert a halló ké -
szü léket ott a legjobb kipróbálni, ahol azt
valóban használni fog ják: ott honi, munka -
helyi kör nye zetben vagy baráti társaságban.
Nem is lehet szakmailag megalapozott, felelős
döntést hozni enélkül, hiszen minden hal-
lókészüléknek van egy optimális hozzá -
szokási ideje. A próbahordási időszak után –
a tapasztalatok alap ján – érdemes pár alka-
lommal finom han golni a készüléket, hogy
töké le tesítsük a hallásélményt.
– Mit kell tennie annak, aki részt akar venni egy
ingyenes hallás vizsgálaton és szükség esetén
az ingyenes hallókészülék pró bahordáson?
– Mindenki használja ki a lehe tőséget, és jelent -
kezzen be a cikk melletti hirdetésben található
Amplifon Hallásközpont telefonszámán! –
mondta el lapunknak Kiss Virág audiológus, az
Amplifon Hallásközpont ve zetője.

Próbálja ki otthonában,
mielőtt megveszi!

A hallókészüléket ott a legjobb
kipróbálni, ahol azt valóban
használni fogják.
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Csillagösvény
utazási iroda
otthonról hazamegyünk

Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.  
www.csillagosveny.utazas.hu
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70 különleges „hazajáró” utazás 2017-ben.

Kérje ingyenes KatalógusunKat!

e-mail: hazajaro@csillagosveny.utazas.hu
Tel.: (22) 726-123; 06-20-4-574-754

• TörTénelmi magyarország
• Közép-európa magyar szemmel

• 1. világháborús emléKuTaK

Kérjük, adója  
1%-val segítse a 

Doni Bajtársi és 
Kegyeleti Szövetség 

a Doni hősök emlékének 
ápolását, hagyományőrzést, 

hadisírgondozást,  
kiállítások megszervezését 

szolgáló tevékenységét!

Adószám: 
18481910-1-07

Kedves Adózó  
Támogatónk!

Hétvégén újra a hasunké a főszerep
Idén már hatodik alkalom-

mal költözik az igazi falusi, 
disznótoros hangulat a fehér-
vári belváros szívébe márci-
us 3-5. között. A VI. Toros és 
Pálinkafesztiválon három na-
pon keresztül gasztronómiai 
ízorgiákra lehet számítani. A 
remek ételek mellett, az eddi-
gi évekhez hasonlóan most is 

igazi bor- és pálinkakülönle-
gességekkel készülnek kiállí-
tók: háztáji kolbászok, húsok, 
a sertésből készült ételektől 
kezdve az ínyenc fogásokon át 
mindent megtalálunk.  A há-
romnapos gasztronómiai-kul-
turális esemény hivatalos meg-
nyitója pénteken 12.00 órakor 
kezdődik. Szombaton 20.00 

órától a Balkan Fanatik ad kon-
certet Várnak minden érdeklő-
dőt a programokra!

Előadás babaporcelánokról 
Kicsiknek és nagyok-

nak: porcelán játékszerek 
Moskovszky Éva gyűjtemé-
nyében címmel tart előadást a 
Hetedhét Játékmúzeum Réber-
termében március 7-én, ked-
den 16.30 órakor Balla Gab-
riella művészettörténész, 
porcelánkutató. A Játék Sza-
lon sorozatában a látogatók 
egy csésze tea mellett szerez-
hetnek érdekesebbnél érdeke-
sebb információkat a játéksze-
rekről. A babagyűjteményhez 
olyan minőségi babaporcelá-
nok tartoznak, amelyeket a 

híres gyártók nagy műgonddal 
készítettek el. Hiszen a baba-
gyerekek számára sem mind-
egy, milyen gyönyörű szervi-
zekkel tálalhatnak a délutáni 
teához! A teadélutánra min-
denkit szeretettel várnak, az 
előadás ingyenes!

Szigli László emlékkiállítás 
Március 10-én, pénteken 18 

órakor a Kisfaludi Közössé-
gi Házban nyitják meg Szigli 
László festőművész emlékki-
állítását. A 2014-ben elhunyt 
művészre barátai, ismerősei és 
tisztelői nevében Arató Antal 
emlékezik. Az emlékkiállítás 
április 10-ig látható Kisfaludon.
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Székesfehérvár, József A. u. 2/E
(az ügyeletes gyógyszertár mögött) www.groszutazas.hu
E.sz.: U-001192 e-mail: groszutazas@gmail.com

Bécsi Erdő: Klosterneuburg - Mayerling - Baden:   április 1.   7.500 Ft  
Apátságok: Majk, Zirc:  április 8.   4.500 Ft
Húsvét a horvát tengerparton (Split, Togír, Krk NP):  április 15-17.  46.500 Ft
Tavaszi szünet: Nápoly - Capri - Pompei:  április 16-21.  109.000 Ft
Krakkó és környéke - hosszú hétvége:  ápri.29-máj.1. 43.000 Ft
Toscana, Olaszország ékköve:  május 3-7. 79.000 Ft
Semmeringi kilátó, vasút és Höllental:  máj. 20, jún. 3, 10, júl. 8.  8.000 Ft
Prága - Karlovy Vary:  június 3-5.  39.000 Ft
Nyaralás Caorle-ban  - Milano:  aug. 26-szept. 2.  84.000 Ft

Tel.: 06 (22) 315-662, 06 (30) 267-7448.

HEGE ÓRÁS és ZÁLOGHÁZ
Minden csütörtökön óriási

 kedvezmény órákra és ékszerekre!

Székesfehérvár, Távírda u. 2. 22/399-428
       Hege Gold Ekszeruzlet

Zálogházunk a PERUN Zrt. közvetítő hálózatának tagja.
A kölcsönt a BÁV Zrt.stratégiai partnere a PERUN Zrt. nyújtja. THM: 39,9%

Törtarany és ezüst felvásárlás, beszámítás.

Nőnapra egyes  
órák, ékszerek -30-60 %
14 k új arany ékszerek:  

10500 Ft/g
Az akció ideje: 2017.02.03-2017.03.08-ig.

Felhívás! 
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.  

Piacfelügyelősége tájékoztatja  
a lakosságot, hogy a 

Városi Piac 2017. március 07-én (kedd)  
és március 08-án (szerda) 

nőnap alkalmából hosszabbított 
nyitva tartással, 05-18 óráig 

várja kedves vásárlóit. 

Szeretnék egy kicsit ma-
gunkról mesélni Nektek. 
Rólunk Nőkről... Mert oly 
mások vagyunk, mint ti, 
Férfiak.

Fontos dolgokban különbö-
zünk tőletek... Ami nem baj, 
mert így egészítjük ki egy-
mást. Így találhatjuk meg 
a másikban azt, ami lehet, 
hogy belőlünk hiányzik.

Mi máshogy szeretünk, 
mint ti. Nem jobban, nem 
rosszabbul..., máshogy. 

Mondjátok, sokat 
beszélünk... 

S ez valóban így van. Ti 
előbb jól megrágjátok a dol-
gaitokat, s csak utána tud-
tok beszélni róla. Mi viszont 
aközben tudjuk csak megél-
ni az érzéseinket, megoldást 
találni önmagunkban, ha be-
szélhetünk róla. 

Ezért, amikor mesélünk 
Nektek, azzal tudtok a leg-
jobban szeretni, ha végig 
hallgattok bennünket. Nem 
azért, hogy megoldást ad-
jatok a problémáinkra! (ha 
megoldás kell, majd szó-
lunk). A legcsodásabb szá-
munkra az, ha egyszerűen 
csak figyeltek ránk, megér-
titek és elfogadjátok az érzé-
seinket... A lekicsinylés, rá-
juk legyintés, a félbeszakítás 
vagy az elemzés leblokkol 
minket azonnal, s visszahú-
zódunk a csigaházunkba.... 
De ha csak csendben meg-
hallgattok, az óriási öröm és 
megkönnyebbülés nekünk...
Még az sem baj, ha nem szól-
tok rá egy szót sem, csak át-
öleltek, s azt mondjátok; ne 
félj Kicsim, minden rendbe 

jön, itt vagyok, ha szükséged 
van rám...

Édes „apróságok
Számunkra fontos, hogy 

gyakran halljuk, szerettek 
bennünket. Higgyétek el - 
higgyétek el! - ezt soha nem 
fogjuk megunni, ettől nem 
kell tartanotok. 

A hozzánk érkező „szeret-
lek” oly nagyon sokat jelent, 
mint számotokra a „köszö-
nöm”. Olyan, mint egy gyö-
nyörű szivárvány a minden-
napjaink egén...

Egy váratlan apró meglepe-
tés százszor többet ad a szí-
vünknek, mint egy kiszámít-
ható, nagy értékű ajándék. 
Nem a Valentin nap a fontos... 
ugyanmár... Egy érintés a vál-
lunkon, vagy egy félálomban 
érzett finom puszi az arcun-
kon... az igen! Ha érezteti-
tek velünk - kimondjátok! - 
hogy „az aki szép, az reggel 
is szép...” Ha találunk egy pa-
pírdarabot, amit számunk-
ra rejtettetek el a táskánkba, 
pénztárcánkba, vagy hagyta-
tok ott az asztalon...s szerető 
üzenetet írtatok rá... Igen, ez 
csodálatossá tudja tenni az 
egész napunkat!! De tényleg! 

Mi a baj?? „Semmi”
Ha szomorúak, keserűek 

vagy dühösek vagyunk, ne 
hagyjatok magunkra! Nem 
akarunk ilyenkor egyedül 
lenni! Az ilyen lelkivilágunk-
ban vágyunk legjobban a sze-
retetre! Szeressetek minket 
azzal, hogy megkérdezitek, 
s meghallgatjátok, mi van 
bennünk!

Persze van, hogy az első 
faggatásra szeretjük azonnal 
azt válaszolni, hogy semmi 

bajunk, holott mi magunk 
is tudjuk, hogy semmi nincs 
rendben. Tüntetően hallga-
tunk és ezzel a demonstrá-
cióval szeretnénk elérni azt, 
hogy magatoktól jöjjetek rá 
végre, mi zajlik le érzékeny 
lelkünkben. Igen, ez buta-
ság, tudjuk… Idegesek lesz-
tek tőle… De kell, hogy tud-
játok, s ilyenkor 
jusson eszetekbe: 
mi nők oly nehezen 
kérünk... 

A könnyek...
Ne csak a moso-

lyunkat szeresd! 
Szeresd a könnye-
inket is! Azok is 
mi vagyunk... Nem 
drámázásból, nem 
manipulációból, 
és főleg nem gyen-
geségből sírunk. 
Hanem mert így 
vagyunk összerakva... Más-
hogy, mint ti... Számunkra 
sokkal fontosabbak az érzel-
mek. A tiétek is... Csodálatos 
érzés, ha elmesélitek nekünk, 
mit éreztek, mire vágytok, mi 
bánt benneteket. S nem az az 
Igazi Férfi, aki a nap 24 órájá-
ban kemény és vasakaratú, s 
aki soha nem sír, hanem az, 
aki meri engedni, hogy láthas-
suk a gyengeségeit, kudarcait 
is, nem fél megmutatni a má-
sik oldalát is. 

Test és lélek
Tudjátok, mi elsősorban 

a lelkünkkel szerelmeske-
dünk és szeretkezünk... On-
nan indul ki minden... Érez-
tesd, hogy nem csak a testünk 
kell Neked... Adj időt, míg a 
lelkünkkel is eljutunk „odá-
ig”! S ha már megtörtént, még 

ne forduljatok a falnak... Húz-
zatok magatokhoz, még ölel-
jetek át egy kicsit... s hallgas-
suk együtt, ahogy szívünk 
lenyugszik, vagy beszélges-
sünk még pár percet leg-
alább... ne hagyjatok azon-
nal egyedül... Számunkra 
ez a szeretet igazi, mindent 
felülíró jele.

A mindennapok
Nem az a legfontosabb, 

hogy állandóan együtt le-
gyünk... Az ad boldogságot, 
ha örömmel érsz haza hoz-
zánk, s végig simítod arcun-
kat... Csodás hallani tőle-
tek azt, hogy „hiányoztál”. 
Napközben sokat gondolunk 
Rátok... Eszünkbe jut ked-
ves arcotok... a tudat, hogy 
biztonságban vagyunk, 
mert ilyen Társunk van... 
Örömmel gondolkodunk 
azon, vajon milyen finom-
ságot főzzünk majd, ami-
ről tudjuk, hogy szeretitek. 
Nem is hinnétek, milyen 

szeretethullámok kísérnek 
bennünket végig, miközben 
távol vagytok tőlünk...

Nekünk nőknek az érze-
lem a nyelvünk...A bizalom, 
a megértés, a biztonság, a 
meghittség a legfontosabb. 
Minden más - szex, anya-
gi háttér - csak ezután 
következik.

Te
Annyi mindent szeretnék 

még elmondani Neked... Sze-
retném megtanulni, hogy Té-
ged hogyan kell JÓL szeret-
ni. Megtudni, mi az, amire 
vágysz, amitől félsz, mi az, 
ami hiányzik? S szeretném, 
ha elmondhatnám Neked, en-
gem hogyan tudnál JÓL sze-
retni... Kérlek, kérdezd meg! 
Kérlek, mondd el! 

Látod?... Itt ülök a gép előtt, 
írom ezt a cikket, s közben 
arra gondolok, az ölelésünk 
teszi fel a koronát majd erre 
a napunkra is...  
 - anna - 

„…én a királynőd és te a királyom…”
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Auftragsnummer: 0000360063
AuftragsPosition: 1 

A Benteler Autótechnika Kft. új
munkatársakat keres

betanított munkára
– operátor munkakörbe –

móri munkavégzéssel.

Nagyfokú monotónia tűréssel,
műszaki érzékkel, kiváló látással

rendelkező, 18. életévüket betöltött
jelentkezőket várunk,

akik vállalják a többműszakos
munkarendet.

Amit biztosítunk:
- Alapbér: 780 Ft/óra
- teljesítményarányos prémium:
max. 40.000 Ft/hó

- Cafeteria: 24.500 Ft/hó
(az első teljes ledolgozott hónaptól)

- hosszú távú munkalehetőség
- ingyenes céges buszjáratok
Mór környékéről
Jelentkezni a hr.mor@benteler.com
email címen fényképes önéletrajz

elküldésével lehet.
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Auftragsnummer: 0000360063
AuftragsPosition: 1 

A Benteler Autótechnika Kft. új
munkatársakat keres

betanított munkára
– operátor munkakörbe –

móri munkavégzéssel.

Nagyfokú monotónia tűréssel,
műszaki érzékkel, kiváló látással

rendelkező, 18. életévüket betöltött
jelentkezőket várunk,

akik vállalják a többműszakos
munkarendet.

Amit biztosítunk:
- Alapbér: 780 Ft/óra
- teljesítményarányos prémium:
max. 40.000 Ft/hó

- Cafeteria: 24.500 Ft/hó
(az első teljes ledolgozott hónaptól)

- hosszú távú munkalehetőség
- ingyenes céges buszjáratok
Mór környékéről
Jelentkezni a hr.mor@benteler.com
email címen fényképes önéletrajz

elküldésével lehet.
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-  teljesítménybérrel, műszakpótlékkal  
akár nettó 125.000 forint, 

-  2 hétvégi túlórával  
akár nettó 145.000 forint/hó

betanított munkára
– operátor munkakörbe –

www.posta.hu

A Magyar Posta Zrt.
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatósága

Székesfehérvár 2 postára

KÉZBESÍTŐ
munkakörben

munkatársakat keres.

A munkakör betöltésének követelményei:
- 8 általános iskolai végzettség,
- bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány,
- B kat. jogosítvány előny.

További információk:
- Bérezés: megegyezés szerint.
- Munkakör betölthető: Azonnal.
- A kinevezés időtartama meghatározott időre szól, 
  mely az érdekek egyeztetése alapján meghosszabbítható.

A jelentkezés tartalmazza:  
- Részletes szakmai önéletrajzát, lakcímét.
- Iskolai bizonyítványának másolatait.
- Hozzájárulását személyi információk beszerzéséhez.

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is várjuk!

Munkakörrel kapcsolatos további információ:
- Székesfehérvár 2 postán, a 06/22/314-336 telefonszámon kérhető. 

Jelentkezés:
- postai úton Marczi Györgyné részére (8002) Székesfehérvár 2 Posta,
- vagy elektronikus formában Marczi.Gyoergyne@posta.hu címre.

79x112mm_posta_allas_szuperinfo_szekesfehervar2.indd   1 24/02/17   09:29
VIDEOTON EAS Elektronikai Szerelő Gyártó és Szolgáltató Kft.

Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

Karbantartó
Elvárások:
•  Középfokú gépszerelő, vagy híradásipari végzettség.
•  Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.
Feladatok: 
•  A gyártósorokra vonatkozó karbantartási tervben előírt munkák 

elvégzése.
•  Gyártósori meghibásodások elhárítása, nem tervezett 

karbantartási munkák elvégzése, karbantartási munkák 
dokumentálása. Javítások és a felhasznált alkatrészek 
dokumentálása.

Műszerész
Elvárások:
•  Szakirányú végzettség (rádió-, tv-, számítógép műszerész, 

stb…)
Feladatok: 
•  A termelés folyamán kieső termékek javítása. Az előírt 

dokumentumok pontos vezetése.
Amit kínálunk:
•  Versenyképes fizetés
•  Havi nettó: 15.000 Ft Cafeteria
•  Kedvező juttatási csomag (havi mozgóbér, év végi juttatás, 

szociális, sport és kulturális lehetőségek, iskolakezdési 
támogatás)

•  Térítésmentes szerződéses járat számos településről
•  Premizált dolgozói ötletrendszer
•  Tiszta, kultúrált, modern, klimatizált munkakörnyezet,  

jó munkahelyi légkör
•  Határozatlan idejű szerződés
•  3 műszakos munkarend
•  Biztos háttérrel rendelkező stabil munkahely, hosszú távú 

munkalehetőség
Munkavégzés helye: Székesfehérvár

Jelentkezéseket várjuk: 
VIDEOTON EAS KFT. – Humánpolitika

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.
231-es épület

Tel: 22/533-805; 22/ 533-604

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Betanított gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Feladatok: 
• NC  marógépek kezelése, kiszolgálása

Elvárások:
•  min.  8 ált. végzettség 
•  fémmegmunkálás területén szerzett gépkezelői tapasztalat 
•  egészségügyi alkalmasság 
•  3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag  

(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési      
támogatás)

•  Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
•  Teljesítmény alapú mozgóbér
•  Stabil munkahely a legnagyobb hazai 

tulajdonban lévő ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet
• Rekreáció és egészségmegőrzés
•  Családias, jó munkahelyi légkör
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Ingyenes helyi bérlet

 Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, 

Király Imre ügyvezető, 
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a  

kiraly.imre@metal.videoton.hu címre várjuk.

Elvárások:
•  Minimum 8 általános iskolai végzettség
•  Egészségügyi alkalmasság
•  Jó látás- és kézügyesség
•  Sikeres felvételi teszt
•  3 műszak vállalása (5 napos munkahét)
Előny:
•  SMT területen min. 1 éves munkatapasztalat
Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag
•  Kezdő bér: 140.000-150.000 Ft
•  Havi nettó 15.000 Ft cafeteria
•  Teljesítményarányos mozgóbér
•  Gépkezelői pótlék
•  Stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Helyi bérlet támogatás
Munkavégzés helye:
•  Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Összeszerelő  
és 

Gépkezelő

Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.

29.sz. épület
E-mail: human@aut.videoton.hu

Tel.: 06/22/533-537

Autóelektronika Kft.
Autóipari elektronikai vezérlések összeszereléséhez saját állományába, 

határozatlan időre az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

Pénz, pénz, 
pénz: többet 
kereshetünk idén

Kevesebb munkanélküli, 
emelkedő fizetések, több le-
hetőség. A napokban tartott 
sajtótájékoztató szerint több 
mint 4,4 millió embernek 
van munkája Magyarorszá-
gon. Ha ezt összehasonlít-
juk a 2010-es tendenciával, 
elmondhatjuk, hogy ma 700 
ezerrel többen dolgoznak, a 
munkanélküliek száma pe-
dig a felére csökkent. Külö-
nösen kedvező, hogy a fog-
lalkoztatottság bővülését a 
bérek emelkedése is kíséri, 
a 47. hónapja növekvő reál-
béreknek köszönhetően a 
reálkeresetek 15 százalék-
kal többet érnek a 2010. évi-
nél. A novemberi bérmegál-
lapodásnak köszönhetően 
6 év alatt 40 százalékkal 
emelkedhetnek a reálkere-
setek Magyarországon.
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Logisztikai ügyintéző
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Feladatok:
•  folyamatos kapcsolattartás a vevőkkel és a termeléssel
• vevői igények továbbítása a termelésnek
• termeléshez szükséges anyagok beszerzése
• kiszállítások szervezése
• logisztikai eredmények havi szintű riportálása

Elvárások:
• középfokú (beszédképes) angol nyelvtudás 
• szakirányú végzettség  vagy hasonló területen szerzett tapasztalat
• kiváló kommunikációs készség

Amit kínálunk:
•  stabil, hosszú távú munkalehetőség
• szakmai- és személyes fejlődési lehetőség
•  fiatalos csapat, minimális szervezeti hierarchia, remek  

munkahelyi légkör
• kedvező juttatási csomag 
• szakmai és nyelvi képzés támogatása

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát   
(munkakör  megjelölésével) az  alábbi címre várjuk:

 VT Plastic Gyártó Kft.  8000. Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. HR osztály
illetve elektronikusan horvath.renata@plastic.videoton.hu

Tel:22/554-097

VT Plastic Gyártó Kft.
Cégünk nagy ipari múlttal rendelkező, a mai gazdasági helyzetben is stabil 

alapokon nyugvó, hosszú távú tervekkel rendelkező vállalat, mely autóipari 
termékek és más ipari szférából származó műanyagalkatrészek gyártásával 

foglalkozik. Profilunk magába foglalja az esztétikai, valamint technikai 
alkatrészek gyártását, festését és szerelését is.

Ha szeretne egy stabil, fejlődő cég csapatába tartozni küldje el pályázatát!

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Juttatások:  Versenyképes bér   Utazási költségtérítés   Képzések  Havi bónusz   Családias légkör 

Méréstechnikus (3D) • Fröccsöntő szerszám karbantartó 
• Fröccsöntő gépbeállító • Szerszám alkatrész bemérő

• Tömbszikra forgácsoló • Operátor pozíciókra

A fényképes, magyar nyelvű szakmai önéletrajzokat kérjük a hr@simonceg.hu  
e-mail címre megküldeni. További információ: www.simonceg.hu.

Állásajánlataink
A kőszárhegyi SIMON Műanyagfeldolgozó bővülő csapatába az alábbi munkakörökbe keres kollégákat

az alábbi pozíciók  
betöltésére keres főállású 
és alkalmi munkatársakat:

Jelentkezni önéletrajz beküldésével  
e-mailben hr@velencespa.com vagy  

postai úton a VRS Part HOTEL Kft.  
2481 Velence Pf. 9. címen lehet.

Villanyszerelő
Uszodamester
Masszőr
Felszolgáló 
Konyhai kisegítő

A Metalforg-Tec Kft. Székesfehérvár keres

műszaki  
előkészítő 

munkakörbe felsőfokú illetve középfokú, gyakorlattal 
rendelkező műszaki végzettségű kollégát, kolléganőt.

B a nk : Magyar  Külkereskedelmi Bank  Rt.                                                  Cégjegyzékszám: 07 -09-021501  
          H-8000  Székesfehérvár, Zichy liget12.                                               Cégbíróság, Székesfehérvár  
         S.W .F.I.T  MKKB HUHB                                     
S zám l as z . :  10300002-10555105-49020010                                                        Adószám: 23713909 -2-07;    HU23713909  
 IBAN.:    HU69 10300002-10555105-48820013                                                                                       Ügyvezető;   Pravetz József  

 
              METALFORG-TEC  Kft.    Seregélyesi u. 96    H-8000   Székesfehérvár  

 
      Tele:-Nr: 06-20/502-9929 
      Fax:-Nr: 06-22/508-661 
       
Szuperinfó Laphálózat 
 
       Székesfehérvár 
       Szent István tér 1. 
 
 

 H–8000  Székesfehérvár  
                  Seregélyesi  u.96 
 
Telefon:   36-22-506-180  
Telefax:   36-22-506-181  
E-mail:     office@metalforg.hu 
 
KA – Pr  2017. január 23.   

      Tárgy: Megrendelés 
 
 
Tisztelt Cím! 
 

 Ezúton kérjük hogy az alábbi szövegű hirdetést a Székesfehérvár és körzete Szuperinfó                      
2017.01.27-én  az állásajánlatok -  apró hirdetések között szíveskedjenek megjelentetni: 
Méret: 79x43 mm (4 egység, fekvő téglalap) 17.400 Ft+áfa /db. 

 
„A Metalforg-Tec Kft Székesfehérvár, keres CNC-megmunkáló központra 
munkatársakat. 
Amit adunk: kiváló csapatszellem, versenyképes bér, utazási támogatás, 
továbbképzés, étkezési hozzájárulás. 
Amit kérünk: Korrekt szorgalmas munkavégzés jó szakmai ismeretek, önálló 
programírás ( Siemens ). Forgácsolási és számítógépes alapismeretekkel rendelkező 
kezdők jelentkezését is várjuk, betanításukat segítjük. 
Ha felkeltettük érdeklődését és nálunk kíván dolgozni, kérjük rövid szakmai 
önéletrajzát küldje el az office@metalforg.hu e-amil címre . 
 
Cégnév: Metalforg-Tec Kft. 
Cím:      8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 96 
Adószámunk: 23713909-2-07 
 
Kérjük, hogy árvisszaigazolást szíveskedjenek részünkre küldeni. 
 
 
Üdvözlettel: 
 
METALFORG-TEC  Kft. 
 
 
Pravetz József  
 

 
 

 Gépgyártó  és Kereskedö Kft. 

Amennyiben felkeltettük figyelmét kérjük küldje  
jelentkezését az office@metalforg.hu- e-mail címre.

Feladatok: 
árajánlatok készítése • kalkuláció kapcsolattartás a német vevőkkel.

Amit kérünk: 
megbízható, alapos munkavégzés • számítógép felhasználó szintű 
ismerete • jó, aktív középfokú német nyelvtudás szóban és írásban.

Amit adunk: 
versenyképes bér • jó munkahelyi légkör • utazási támogatás  

• egyéb juttatások.

A QLM Logistics Solutions Kft. iparágában egyik legnagyobb és 
a legszélesebb termékskálával rendelkező komplex raktár lo-
gisztikai szállító. Fiatalos csapatunkba, gyakornoki programunk 
keretében keresünk

Targonca szerviztechnikus  
- gyakornok

munkatársat 9+4,5 hónapos határozott időszakra, a program si-
keres teljesítése után továbbfoglalkoztatás lehetőségével. 
A gyakornokok legfőbb feladata elektromos targoncák javítási, 
karbantartási folyamatainak elsajátítása tapasztalt, kijáró szer-
viztechnikus mentorok mellett. 
A programban 25 év alatti, maximum középfokú szakmai vég-
zettséggel rendelkező fiatalok vehetnek részt. 

Az álláshoz tartozó elvárások:
•  műszaki végzettség (pl. autószerelő, gépjármű mechatronikus, 

járműipari szerelő)
•  felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

Amit kínálunk:
• Versenyképes bér, utazási költségtérítés
• Jó hangulatú, összetartó, fiatal és dinamikus csapat 
• Rendszeres szakmai továbbképzések

Munkavégzés helye: Székesfehérvári, Tatai, Tatabányai régió  

Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal a karrier@qlm.hu email 
címre, GYAKORNOKI PROGRAM megjelöléssel. 

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

Feladata: egyedi gépek, 
gyártósorok szerelése,
 vázszerkezet gyártása

Elvárás: Géplakatos vagy 
Mechanikai műszerész végzettség

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal a pozíció 
megjelölésével principkft@gmail.com  

e-mail címen lehet.

Princip Kft. 

GÉPSZERELŐ:

VILLANYSZERELŐ:
Feladata: Egyedi gépek, 

gyártósorok villamos szerelése
Elvárás: Műszerész vagy 

Villanyszerelő végzettség

TRÉNING STÚDIÓ KFT
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel./fax: (22) 379-604, (22) 327-503

Mobil:(20)9838-022
treningstudio@treningstudio.hu

www.treningstudio.hu

Induló OKJ tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

•  Volfrám-, Fogyóelektródás 
hegesztő

• Tűzvédelmi főelőadó
• Emelőgép-ügyintéző
• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

- Tűzvédelmi szakvizsga
- Munkahelyi elsősegélynyújtó
- Munkavédelmi képviselők képzése

JÖJJÖN HOZZÁNK 
KÉT MŰSZAKBAN DOLGOZNI!

Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk,
 csapatunk bővülése és fejlődése érdekében 

keres új munkavállalókat az alábbi munkakörökben:

CNC Gépkezelő 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el 
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet 

az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

Elege van a folyamatos műszakból?

Feladatok:
• CNC gépek kezelése,
•   Mérési, dokumentálási feladatok kezelése,
• Szerszám cserék elvégzése,
• Önálló munkavégzés,
Elvárások:
· szakirányú CNC végzettség
· rajzolvasási készség
· precíz munkavégzés
Előny:
•  CNC gépek beállításában és több éves gyártói  

környezetben szerzett tapasztalat,
• Rá bízott feladatot megbízhatóan elvégzi,
• Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat,
Amit kínálunk:
• Folyamatosan fejlődő cégnél biztos, stabil munkahely,
• Kiemelkedő fizetés és egyéb juttatások,
• Utazási költségtérítés, 
• Lakhatási támogatás,
• Szakmai fejlődések támogatása

„A tökéletesség iránti igyekezet  
az egyetlen valódi elégedettség.”Sri Chinmoy
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Állásinterjú: ha ezt kérdezik, meneküljünk!
Tervezi a gyerekvállalást a jövőben? Mennyire ér rá hétvégenként? Hajlandó fizetni a továbbtanulásért karrierfejlődésének 
érdekében? Mennyit keresett az előző munkahelyén A legfontosabb, hogy végig szem előtt tartsuk: az állásinterjú egy kettős 
folyamat, nem csak arról szól, hogy minket felvételiztetnek, mi magunk is felvételiztetjük a munkaadót. 

Építőipari Generál kivitelezői cég

Tel: +36 20 9231 458 
E-mail: info@epitokarbantarto.hu

Kőműveseket vagy kőműves
brigádokat, festőt felvesz hosszú távra.

Bérezés megegyezés szerint.

A Family Frost Kft. 1992 óta Magyarországon piacvezető jégkrém  
és gyorsfagyasztott termékek mozgóbolti értékesítésében.

Most, Üzleti Partnereket
keresünk a Székesfehérvári depóba

Először is, motiválja, hogy a teljesítménye és a bevétele szorosan összefügg.
Másodszor, tudja, hogy Önön múlik az üzlet, szívélyes a vásárlókkal.
Harmadszor, tesz azért, hogy az egyszeri vásárlókból visszatérő vevők legyenek
Végül, Öntől jó vásárolni. Személyes kapcsolatot alakít ki a vásárlókkal.
Amikor dolgozik, fontos Önnek, hogy
• meglássa a vevők kimondatlan igényeit;
• mindig időben, pontosan kapja meg a járandóságát;
• és érezze egy ismert márka, egy stabil cég magától értetődő biztonságát.
Ugyanakkor 
• élvezi, hogy nincs közvetlen főnöke
• vidáman, lendületesen értékesíti a FF autójáról 
• szeret vezetni – B kategóriás jogosítványa van
Magára ismert?
Akkor az első lépés: Küldje el érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a 
depo01@family-frost.hu email címre, vagy hívja fel munkatársunkat 
+36-30-300-9111, aki szívesen ad további információt és tudja a második lépést.

VT Plastic Gyártó Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Gépbeállító lakatos
Munkavégzés helye:

•  Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Feladatok:
•  A gépek és folyamatok minőségének és gondmentes működésének 

biztosítása
•  Automatizált gyártóberendezések és gyártósorok felügyelete
•  Gyártástechnikai folyamatok felügyelete és optimalizálása
•  A gyártási-, és  gépadatok dokumentálása, az üzembe helyezés 

nyomon követése
•  A fröccsöntött termékek próbagyártásában való részvétel

Elvárások:
•  szakirányú középfokú végzettség
•  3 műszak vállalása 

Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  180.000 Ft éves cafeteria

Szakirányú végzettséggel kezdők jelentkezését is  
várjuk, vállaljuk átképzésüket!

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát   
(munkakör  megjelölésével) az  alábbi címre várjuk:

 VT Plastic Gyártó Kft.  8000. Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. HR osztály
illetve elektronikusan horvath.renata@plastic.videoton.hu

Tel:22/554-097

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 
• Felületkezelő automata gépsorok kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása
Előny: 
• Vegyipari, galván, fémipari iskolai végzettség
• Automata gépkezelői tapasztalat
Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag  

(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési      
támogatás)

•  Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
•  Stabil munkahely a legnagyobb hazai 

tulajdonban lévő ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet
• Rekreáció és egészségmegőrzés
•  Családias, jó munkahelyi légkör
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Ingyenes helyi bérlet

 Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, 

Király Imre ügyvezető, 
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a  

kiraly.imre@metal.videoton.hu címre várjuk.

DEKRA Akademie Kft.

Várjuk jelentkezését:
• Targoncavezető (E-000683/2014/A001),

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002),

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009),

•  Munkavédelmi technikus (E-000683/2014/A040)   
OKJ-s tanfolyamainkra,továbbá

• Kazános kötelező továbbképzéseinkre,
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra,
• Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamunkra,
• Munkavédelmi képviselő képzésünkre.

Bővebb felvilágosítás:  
DEKRA Akademie Kft., Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu
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Derula Kft. dégi telephelyére 
faipari munkára

 
munkatársakat keres,  

1-2 és 3 műszakos  
munkarendben. 

Jelentkezni emailben:  
gabriella.barna@derula.hu 
és telefonon: 06-25/505-203
Megfelelő létszám esetén 

buszjárat indul

daraboló  
és javító

Állás
Oktatás

A gárdonyi Vital Hotel Nautis **** 
superior szállodába munkatársat 
keresünk a következő pozíciókba:

FELSZOLGÁLÓ,  
CUKRÁSZ, 
LONDINER, 

SZOBAASSZONY
Önéletrajzát az info@hotelnautis.hu  

e-mail címre, telefonos érdeklődéseiket  
a 22/570-115-ös számon várjuk.

Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk,
 csapatunk bővülése és fejlődése érdekében 

keres új munkavállalókat az alábbi munkakörökben:

Gépkezelő/Operátor 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el 
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet 

az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

Feladatok:
• CNC gépek kezelése,
•   Mérési, dokumentálási feladatok kezelése,
• Szerszám cserék elvégzése,
• Önálló munkavégzés,
Elvárások:
· szakirányú CNC végzettség
· rajzolvasási készség
· precíz munkavégzés
Előny:
•  CNC gépek beállításában és több éves gyártói  

környezetben szerzett tapasztalat,
• Rá bízott feladatot megbízhatóan elvégzi,
• Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat,
Amit kínálunk:
• Folyamatosan fejlődő cégnél biztos, stabil munkahely,
• Kiemelkedő fizetés és egyéb juttatások,
• Utazási költségtérítés, 
• Lakhatási támogatás,
• Szakmai fejlődések támogatása

Elvárások:
• minimum 8. általános iskolai végzettség
• pontosság, precizitás

Előny:
• tapasztalat
• megváltozott munkaképesség

Amit ajánlunk:
• Versenyképes fizetés 
• Szakmai fejlődések támogatása 
• Hosszú távú biztos munkavégzés 
• Kulturált munkakörnyezet

Több munkalehetőség várható az építőiparban
Az építőiparban továbbra is nagy igény a jó szakemberekre, a fej-
lesztések és beruházások miatt. Amennyiben jártasak vagyunk ezen 
a területen, érdemes szétnézni, milyen munkaköröket találhatunk és 
mennyi fizetést kínálnak ezért?

Több az üres 
állás, mint a 
megfelelő jelölt!

Egyre intenzívebb a ver-
seny a jó munkaerőért Ma-
gyarországon. A magyar 
munkaerőpiacot a munka-
erő iránti kereslet és kínálat 
egyensúlytalansága jellemzi. 
A munkaerő-tartalék elsősor-
ban Magyarország keleti és 
dél-nyugati részén van. Erő-
södhet a munkaerő-mobilitás, 
mivel 2017 januártól emelték 
a munkába járás és a lakhatás 
támogatását. Az utóbbi idő-
ben az üres álláshelyek száma 
nagyobb arányban növeke-
dett a versenyszférában, mint 
a költségvetés területén. 
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Felsőoktatási és  
Tanfolyamszervező Kft.

A Minerva 90 Felsőoktatási és  
Tanfolyamszervező Kft.  

idén is folyamatosan indítja  
felnőttképzésben tanfolyamait,  

esti/hétvégi/csoportos képzésekben.

OKJ? Munka mellett tanulnál?  
Szakképzés? Tovább képeznéd magad?

MI SEGÍTÜNK!

Részletek a honlapunkon!
Minerva 90 Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft.
Szfvár, Móri út 16. Tel. : 22/501-665, 06-20/2830-442

e-mail: info@minerva90.hu 

www.minerva90.hu

KIEMElT KépzéSEINK:
Vállakozási mérlegképes könyvelő OKJ 5534407

Társadalombiztosítási ügyintéző OKJ 5134402
Bérügyintéző OKJ 5134401

Közbeszerzési referens OKJ5234301
Targoncavezető, emelőképkezelő, földmunkarakodó és  

szállítógépkezelő OKJ 3258202
Pénztárkezelő és valutapénztáros OKJ 5134303

Pedagógiai és Családsegítő munkatárs OKJ 5414002
Gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ 5414001

Gyógymasszőr OKJ 5472604
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Műszerész
Munkavégzés helye:
•  Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Feladatok:
•  A VT Plastic Gyártó Kft. gépei/berendezései üzemképes állapo-

tának biztosítása elektromos és vezérléstechnikai oldalról.
•  A jelzett géphibák elhárítása és a javítás előírások szerinti 

dokumentálása.
•  A munkavégzése közben feltárt, addig rejtett, hibák elhárítása, 

a javítás előírások szerinti dokumentálása.

Elvárások:
•  szakirányú végzettség (műszerész végzettség előny)
•  min.3 év termelési területen szerzett munkatapasztalat
•  (fröccsüzemi gyakorlat előny)
•  gépkarbantartáshoz használt karbantartó anyagok ismerete
•  műszaki rajz ill. dokumentáció olvasási, értelmezési képesség 

és gyakorlat

Előny: 
•  PLC ismeretek
•  mechatronikai ismeretek

Amit kínálunk:
•  Jó munkahelyi légkör
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Kedvező juttatási csomag (cafetéria+bónusz program)
•  Nettó fizetés kb. 240.000 Ft/hó
•  Éves cafeteria nettó 180.000 Ft
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Kétműszakos 8 órás munkarend 

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát   
(munkakör  megjelölésével) az  alábbi címre várjuk:

 VT Plastic Gyártó Kft.  8000. Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. HR osztály
illetve elektronikusan horvath.renata@plastic.videoton.hu

Tel:22/554-097

VT Plastic Gyártó Kft.
Cégünk nagy ipari múlttal rendelkező, a mai gazdasági helyzetben is stabil 

alapokon nyugvó, hosszú távú tervekkel rendelkező vállalat, mely autóipari 
termékek és más ipari szférából származó műanyagalkatrészek gyártásával 

foglalkozik. Profilunk magába foglalja az esztétikai, valamint technikai 
alkatrészek gyártását, festését és szerelését is.

Ha szeretne egy stabil, fejlődő cég csapatába tartozni küldje el pályázatát!

VT Plastic Gyártó Kft.
Cégünk nagy ipari múlttal rendelkező, a mai gazdasági helyzetben is stabil 

alapokon nyugvó, hosszú távú tervekkel rendelkező vállalat, mely autóipari 
termékek és más ipari szférából származó műanyagalkatrészek gyártásával 

foglalkozik. Profilunk magába foglalja az esztétikai, valamint technikai 
alkatrészek gyártását, festését és szerelését is.

Ha szeretne egy stabil, fejlődő cég csapatába tartozni küldje el pályázatát!

Mérőgépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Feladatok:
•  Minőségtervezési feladatok támogatása új termék, alkatrész 

bevezetések során.
•   Első minta vizsgálatok végrehajtása.
•   A termékek minősége szempontjából kritikus paraméterek 

(CTQ) kidolgozása és felügyelete.
•   Mérőgép kezelése, dokumentumok vezetése

Elvárások:
• középfokú végzettség,
•  alap műszaki rajolvasási tudás,
•  3D mérőgépen szerzett tapasztalat,
•  termelési területen szerzett minőségbiztosítási tapasztalat,
•  felhasználószintű számítógépes ismeret
•  több műszakos 8 órás munkarend vállalása
•  önálló gondolatok, kreativitás és probléma-megoldási készség,
•  dinamikus, felelősségteljes munkavégzés jellemzi

Amit kínálunk:
•  Versenyképes jövedelem
•  Jó munkahelyi légkör
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Éves cafeteria 180.000Ft
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát   
(munkakör  megjelölésével) az  alábbi címre várjuk:

 VT Plastic Gyártó Kft.  8000. Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. HR osztály
illetve elektronikusan horvath.renata@plastic.videoton.hu

Tel:22/554-097

Angol Nyelvtanár 
Székesfehérvári 
Nyelviskolánkba 

Szakmai elvárás:
• Angol nyelvtanári diploma
•  Tanítási tapasztalat előny, 

de nem követelmény
• Pályakezdőt is várunk

Feladatok:
• Nyelvtanítás felnőtteknek
• Tanári adminisztráció

Amit kínálunk:
•  Egész évben állandó munka 

és kereset
Jelentkezzen fényképes 

önéletrajzzal az 
info@helloenglish.hu 

e-mail címen!

Építőipari cég jogosítvánnyal  
rendelkező, tapasztalt  

 
keres.

Érdeklődni: 
7-15 óráig a 22/796-137 telefonon 
vagy a zsolnaikft@zsolnaikft.hu 

címen önéletrajz megküldésével.

raktárost

Székesfehérvári  
szerszámgyártó cég

CNC maróS
szakembereket keres.

Pályakezdők  
jelentkezését is várjuk   

az iroda@szerform.hu címen 
vagy 06-30/279 21 49  

telefonszámon.

Martin Metals Kft. felvesz
állandó délelőttös műszakrendbe,  

az INOTAI ALUKOHÓ területén lévő telephelyére

Raktári betanított munkás
Minőségellenőr

férfi kollégákat
Amit kínálunk:
•  8 órás munkaidő (tartalmaz fél óra reggeli időt)
•  korlátlan tea, kávé, szörp fogyasztás
•  ingyenes munkába járás
•��kimagasló cafetéria, különleges juttatások
•��családias munkahelyi légkör
•��ingyenes továbbképzési lehetőség
•��stabil, hosszútávú munkalehetőség

Amit elvárunk: 

•��becsületes, szorgalmas munkavégzés

Előny: 

•��targoncavezetői, nehézgépkezelői jogosítvány

Érdeklődni lehet: 06-30/3777-411 (munkaidőben)

50 felettiek  
az álláspiacon

50 felettiként sem kell at-
tól tartani, hogy nehezebb 
a munkakeresés: megfelelő 
hozzáállással és odafigye-
léssel hamar rá találhatnak 
a hozzájuk illő pozícióra! Az 
50 felettiek szinte a legérté-
kesebb szakemberek a pia-
con, hiszen olyan tudástár-
ral rendelkeznek, amivel a 
piac többi szereplője nem. 
Ha megvan bennük a kellő 
nyitottság, akkor egészen 
biztosan jól el tudják adni 
magukat egy állásinterjún. 
Nyitott gondolkodással, ru-
galmassággal és a tanulásra 
való fogékonysággal köny-
nyebben lesznek sikeresek 
egy új karrierben.
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Utazás
Fonyód
Fonyódot nem csupán az andalító tóparti séták 
miatt lehet a szerelmesek kedvence. Itt található 
ugyanis a híres Kripta Villa, ahol, ha a nászi ágy 
fölött megfogjátok egymás kezét, örökké tartó 
szerelmet és boldogságot nyerhettek.

Lenyűgöző a természet 
A göcseji bükktáj legszebb részlete a 16 
hektáros Vétyemi Ősbükkösben. A fák átlag-
életkora 170 év, és jóval 40 méter feletti a 
magasságuk – ez a természet temploma!

A&A REISEN
berlini utazási iroda 

keres nyárra 

apartmanokat, 
házakat 

ingyenes felvétellel (minimum 1 hétre)
a Balaton partján kb. 900 m-ig.

A vendég önöknél fizet EURO-ban az érkezéskor. 

Ajánlatukkal forduljanak Rademacher Andréhoz

ElérhEtőség: Mobil: +36 30/972-3138
 A&A rEIsEN tel.: 0049-30-2839138-5
 10115 Berlin-Mitte, torstr. 178. Fax.:0049-30-2839138-6
 www.a-a-reisen.de E-mail: office@a-a-reisen.de

27

Ez a magyar kastély  
Angelina Jolie kedvence

A turai kastély az ország 
egyik leggyönyörűbb épüle-
te, a Schossberger-kastélynak 
is nevezett 19. századi épü-
let kivitelezéséhez tíz év-
re volt szükség, a terveket 
Ybl Miklós készítette el. A 
kastély a franciás neorene-
szánsz stílust képviseli, a 
Loire-menti mesekastély-
építészet tökéletes magyar 
példája tornyaival, csipkéi-
vel, a vele egybeépített pál-
maházzal, csúcsdíszeivel és 
kéményeivel. Kialakítása és 
az építés ideje miatt gyakran 
nevezik az Operaház kistest-
vérének. Belül a romantikus 
hangulatot olasz jellegű fo-
lyosók és termek, kupolák, 
oszlopok és kőfaragások te-
szik teljessé. Az épület rend-
kívül korszerűnek számított, 
vízvezetékrendszerrel, angol 
toalettel, étellifttel, központi 
fűtéssel, árammal, valamint 
a nappali fényt biztosító tü-
köraknás megoldással is ren-
delkezett. Csodás, eredetileg 

fürdőmedencével és tenisz-
pályával is rendelkező kas-
télypark több mint tíz hek-
tárján, a hatalmas tölgyek 
és gesztenyefák alatt béke és 
csend uralkodik. Végeztek 
felújítási munkálatokat, de a 
kastély ma is romos, tökéletes 
egy igazi ódon, vadromanti-
kus, misztikus időutazáshoz. 
Világhírűvé Angelina Jolie, A 
vér és méz földjén című há-
borús szerelmi történet tet-
te, melynek egyes jeleneteit 
a kastélyban vették fel. 

Tengerpart Csongrád mellett
Nem elírás: a Körös tor-

kolatánál Csongrád városa 
mellett a gyönyörű homokos 
fövenyen igazi tengerparti 
hangulat fogad. Itt kezdődik 

a Csongrád Nagyréti Termé-
szetvédelmi Terület, ahol 
nem csak fürdőzni szoktunk, 
hanem nagy kirándulásokat, 
kenutúrákat is teszünk.



2017. március 3.      Székesfehérvár és körzete Szuperinfó    9

Életmód
Érvényes: 2017.02.17-03.12-ig.(Részletek az üzletben.)

A Fô utcai Férfi Divat üzletben

TÉL VÉGI KÉSZLETKISÖPRÉS!

20-30-50 % kedvezmény!

Bejelentkezés: 06-80/208-188 ingyenes számon
www.victofon.hu

 INGYENES lakossági 
HALLÁSSZŰRÉS 

Székesfehérváron 
a Távirda utca 5. szám alatt

Szakorvosi háttér:
Dr. Móricz István főorvos
Dr. Vida István főorvos

caraván használtruha kereskedés
székesfehérvár, sütő utca 2-4.

Ön dÖnti el mit hord, egyszer mosható keletit vagy egyszer mosott nyugatit!

TAVASZI ÁrucSere! 03.06. héTfő
TAVASZI gyerekruhA VÁSÁr 990 fT/ kg, kb.: 50-150 fT/ db                                               

03.08. SZerdA
TAVASZI exTrA ruhAVÁSÁr 2000 fT/ kg, kb.: 200-500 fT/ db                                             

03.09. cSüTörTök

TAVASZI exTrA ruhAVÁSÁr 2000 fT/ kg, kb.: 200-500 fT/ db                                             
03.06. héTfő

TAVASZI exTrA kAbÁTVÁSÁr (felnőTT éS gyermek)                                                   
03.07. kedd

TAVASZI exTrA cIpőVÁSÁr                                                                                                
03.08. SZerdA

nAdrÁgVÁSÁr 190 fT/ db (Sok fArmer)                                                                    
03.09. cSüTörTök

exTrA lAkÁSTexTIl VÁSÁr dArAbÁron                                                                             
03.10-11. pénTek- SZombAT

ELFOGYOTT AZ ÁSVÁNYVÍZED?
AZ AQVITAL ÁSVÁNYVÍZ HÁZHOZ JÖN!

Ne cipekedj, inkább RENDELJ kiszállítással!

è INGYENES, GYORS: 3 munkanapon belül
è MINIMUM RENDELÉSI MENNYISÉG: 5 zsugor

A szállítás egyeztetett időpontban történik.
Fizetés készpénzben, átvételkor, 
számla ellenében.

YVÍZED?
OZ JÖN!

ással!

r

www.aqvital .hu

Aqvital 
szénsavmentes

ásványvíz 0,5 l

99 Ft
198 Ft/1 l

199 Ft
132,6 Ft/1 l

Aqvion
pH 9,3 ionizált
lúgos víz 1,5 l

129 Ft
86 Ft/1 l

Aqvital 
szénsavmentes
ásványvíz 1,5 l

AQVITAL RENDELÉS:

06 30 535 0869
kiszallitas@aqvital.hu

RENDELD MEG MA!

ÁSVÁNYVÍZ HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Kell Neked!

Hogyan használjuk fűszerként az ecetet?
A jó minőségű, biológiai 

eljárással készült, sokszor 
akár évekig érlelt ecetek el-
sősorban fűszerek, és nem 
savanyítószerek.

Az eceteket önmagukban 
is fogyaszthatjuk, salátaön-
tetek, más néven dresszin-
gek, valamint vinaigrette 
formájában történik. Az 
öntetek egyik csoportja az 
ecet-olaj dresszing, ecet, 

növényi olajok (például olí-
va-, tökmag-, dió-, szezám-, 
szőlőmagolaj) és zöldfű-
szerek keverékéből áll. A 
vinaigrette, a francia kony-
ha alapöntete, alapszabá-
lya, hogy 3 egység olajhoz 
1 egység ecetet (bor- vagy 
balzsamecetet) kell adni, az 
egyéb hozzávalók függvé-
nyében pedig bármeddig va-
riálható. A bor- és gyümölcs-
ecetek kitűnőek levesekhez, 
főételekhez, izgalmasabbá 
tesznek köreteket, desszer-
teket, pikánssá varázsolnak 
különböző mártásokat, kré-
meket és töltelékeket.

Használja szépségápolásra a kávét!
A kávéban található anti-

oxidánsoknak hála, jó ellen-
szer a bőr öregedésére, mi-
vel képes megszabadítani 
bőrünket a méreganyagok-
tól, megvédeni a szennyező-
désekben, cigarettafüstben 
és más forrásokban találha-
tó szabadgyököktől. Kever-
jünk össze 2 ek. frissen darált 
kávét, 2 ek. kakaóporral, 3 ek 
tejjel és 1 ek. mézzel. Ken-
jük be az arcunkat és hagy-
juk rajta a keveréket ¼ órá-
ig, majd töröljük le. Főzzünk 
egy kávét, hígítsuk fel 1/2 po-
hár vízzel, öntsük a hajunk-
ra, majd fedjük le egy sap-
kával vagy törölközővel, 20 
perc múlva mossuk le meleg 

vízzel. Keverjünk össze 1 
csésze őrölt kávét, 1/2 csésze 
fehér (vagy barna) cukrot 1 
csésze kókuszolajjal. Tusolás 

vagy fürdés után masszíroz-
zuk be az elegyet a nedves 
bőrbe, majd mossuk le me-
leg vízzel.

Kalóriaszegény ételek fogyáshoz
A fogyókúrázóknak sok-

szor okoz gondot, hogy mi-
lyen ételeket fogyasszanak. 
Az alábbiak nemcsak egész-
ségesek, de finomak is. A ka-
lóriatartalmuk alacsony, érde-
mes őket beépíteni a diétába.

A zöld tea,  nem étel, de 
tele van antioxidánsokkal, 
és segíti a zsírégetést is. Na-
pi 2-4 csésze fogyasztásával 
akár ötven extra kalóriától is 
megszabadulhatunk.

A vizitorma  borsos ízű le-
velei fél kilogrammnyi meny-
nyiségében mindössze 53 ka-
lória található, ráadásul tele 
van A, C és K-vitaminnal. 
Érdemes tehát salátákba ke-
verni és megpakolni vele a 
szendvicseket.

A Spenótban sok a K-vi-
tamin, a kalcium, a foszfor, 
a kálium, a cinkés a szelén, 
magas a víztartalma, tizenöt 
csészényi mennyiség is csak 
száz kalóriát tartalmaz. Egy 
kutatás szerint a fogyasztása 
segíti az izomszövetek rege-
nerációját is.

A kiwiben sok a rost, a ká-
lium és az E-vitamin,  iga-
zi C-vitamin-bomba: már 

egyetlen darabban is több 
van a napi szükségletünknél.

A kisebb méretű gombák-
ban csupán két kalória van, 
bármilyen diétába  beilleszt-
hetők. A vadon termő fajták-
ban antioxidánsok is vannak.

A rákban sok a fehér-
je, a szelén, a D-vitamin és 
omega-3 zsírsav,  kevesebb 
kalóriát tartalmaznak, mint 
a csirkemell.

A karfiol méregtelenítő, 
sejtvédő anyagokat tartal-
maz, kurkumával fűszerez-
ve különösen hatékony, mi-
nimális a kalóriatartalma.

A jótékony ZAB….
A zab az egyik legnépszerűbb gabonaféle, fogyaszt-
hatjuk reggelente kásaként, süthetünk belőle süte-
ményt is. Rendszeres fogyasztása jótékonyan hat a 
magas koleszterinszintre, és az emésztésünket is 
rendbe teszi. Külsőleg is ajánlott alkalmazni!
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Otthon - Építés 
Lakberendezés

Integrál Építőipari Kft.

Auftragsnummer: 0000293251
AuftragsPosition: 1 

ÉPÍTŐIPARI KFT.
Integrál

8 0 0 0 S Z É K E S F E H É R V Á R , V Á S Á R T É R I Ú T 3 . ( B A L A T O N I Ú T É S A S T A D I O N K Ö Z Ö T T )

Nyitva tartás:
H-P: 7:00-17:00
Szombat: 7:30-11:00

Telefon: (22) 502-390
Web: www.integralkft.hu
E-mail: integralkft@integralkft.hu

Téli nyitva tartás!
H-P: 7:30-16:00,
Szombat 7:30-11:00

Telefon: 22/502-390
Web: www.integralkft.hu
E-mail: integralkft@integral.hu

Vásároljon legtöbbször novemberben

és nyerjen kétszemélyes W
ellness hétvégét!

EXTRAHôszigetelés
kedvezménnyel!

Tekercses
hôszigetelés

Táblás hôszigetelés

a
la

p
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n
d
sz

e
r

1 m lap +1,1 m2 üvegszövet + 6 kg ragasztó

+INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS

5 cm 1.270 Ft/m2

8 cm 1.720 Ft/m2

10 cm 2.020 Ft/m2

288 Ft/kg

5 cm 310 Ft/m2

10 cm 620 Ft/m2

Vödrös színvakolat:

5 cm 400 Ft/m2

10 cm 800 Ft/m2

2
9
3
2
5
1
H

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák! Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes és az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Részletek az üzletben!

www.integralkft.hu

8000 Székesfehérvár, Vásártéri út 3.,  
(A Balatoni út és a Stadion között)
Tel.: 22/502-390
Téli nyitvatartás:  
H-P: 7.30-16.00
E-mail: integralkft@integralkft.hu

Áraink az áfát tartalmazzák! Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes, és az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Részletek az üzletek-

Tekercs gyapot szigetelés 5 cm 290 Ft/m2

Dunai sóder 0/22  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4950 Ft /m3

10-es Ytong   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 399 Ft /db
Homlokzati hőszigetelő rendszer tavalyi áron!

A részletekről érdeklődjön üzletünkben .

TARgoncÁs-ÁRukiADó kollégÁT keResünk  
teljes- vagy részmunkaidős foglalkoztatással! 

Jelentkezés: integralkft@integralkft .hu

www.facebook.com/palatetok
Bodó Gábor, 06-30/2277-082www.palatetok.hu

PALATETŐK

Bontás  nélküli FELÚJÍTÁSA
Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia 
lapostető szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.

BÁDOGOSMUNKÁK!

Díszpárnák halmozása
Sokaknak fejtörést okoz a 

lakás berendezésekor a nap-
pali és ott is főként a kanapé 
elhelyezése. Az ergonómia, a 
kényelem és a stílus mellett 
nem utolsó a párnák kiválasz-
tása sem, hiszen ezektől lesz 
igazán látványos a helyiség. A 
minimál stílus lassan leáldo-
zóban van, még mindig van-
nak, akik a letisztult formavilá-
got részesítik előnyben. Ehhez 
az enteriőrhöz a semlegesebb, 
férfiasabb színek passzolnak. 
A nappaliba válasszunk egy-
színű, az ülőgarnitúrával meg-
egyező tónusú díszpárnákat, 
ettől lesz meg az egységesség 

és a harmónia. A nappali után 
a legfontosabb lakásrész a háló-
szoba, ahol minden kiegészítő-
nek a kényelmünket kell szol-
gálnia. Az ágyon halmozzunk 
fel többféle méretű, puha pár-
nákat. Jó szolgálatot tesznek 
az esti olvasáskor vagy a hét-
végi lustálkodásnál! A ruszti-
kus stílus kedvelői vegyíthetik 
az anyagokat, motívumokat és 
a világos lakástextileket.

Fűszernövények a lakásban
A fűszernövények viszonylag 

igénytelenek, viszont kellemes 
hangulattal töltik meg a konyha 
vagy ebédlő helyiségét. Érde-
mes a kertészetekben körülnéz-
ni, ahol megfelelő gondosság-
gal növesztették a palántákat. 
Ha nincsen télikertünk, vagy 
egy ültetésre alkalmas sarok a 
lakásban, akkor a konyhában 
is kialakíthatjuk ideiglenesen 
a növények ápolásához, elren-
dezéséhez szükséges felületet. 
Az üzletből hazahozott növényt 
lehetőleg azonnal ültessük át 
nagyobb, szellősebb cserépbe, 

hogy már eleve abban tudjon 
növekedni, fejlődni. A fűszer-
növények előnye, hogy kelle-
mes illatuk mellett burjánzó, 
életteli hangulatot teremtenek 
a lakás bármely pontján, bátran 
kereshetünk helyet akár a nap-
paliban is. Azonnal fellélegzik a 
tér a zöld növények láttán.

CSOK- nagy lehetőség
A csok-ra 2017 januárjáig majdnem 39 ezer család nyújtott be támogatási kérelmet, az igénylések összér-
téke pedig megközelítette a 95 milliárd forintot. A három vagy több gyermeket nevelő, illetve vállaló családok 
közül ötből négyen élnek a 25 évre szóló tízmillió forintos garantáltan három százalék alatti kamatozású hitel 
lehetőségével, amelyet a tízmillió forintos vissza nem fizetendő támogatás mellé vehetnek fel.



2017. március 3.      Székesfehérvár és körzete Szuperinfó

„Az otthonod ott van, 
ahol valaki szeretné,  

ha tovább maradnál.

”Stephen King

Műanyag  
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel 
március 1–31-ig!

Redőny, szúnyogháló, reluxa,  
szalagfüggöny, roletta, harmonikaajtó, 
napernyő, ipari függöny készítés-javítás

tel.: 06-30/505-5249
zsoltarnyekolas@gmail.com

MŰANYAG AJTÓ-ABLAK
45% kedvezménnyel július 31-ig! 

Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,  
roletta, harmonika-ajtó, napernyő készítés-javítás

Tel.: 06-30/505-5249

Világpiaci árakhoz
igazodva szeretettel 

várunk minden kedves 
érdeklődőt.

Ha Önnek felesleges fémhulladéka van,
és igényes környezetben szeretné leadni,

akkor nem kell mást tennie,
mint elhozni hozzánk.

Autóroncsot egyben nem veszünk át!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

8 tonna feletti mennyiségnél önrakodós járművel 
elszállítjuk fémhulladékát.

VASTELEP ÉRD
2030 Érd, Tolmács u. 2.
Tel./fax: 06-23/360-149

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 óráig.
Digitális mázsa, gépi rakodás

Áraink:
Adagolható vas:  48 Ft
Nem adagolható vas:  40 Ft
Lemez:  40 Ft
+ 8 mm fölötti  52 Ft
Vörösréz:  1200 Ft

44
68

30

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
Keményfa  
brikett

Székesfehérvár,  
Farkasvermi u. 40/3.
06-20/367-1498 

TETŐ FELÚJÍTÁS

PALA-, LAPOS-
CSERÉPTETŐK

FELÚJÍTÁSA
már 1.500 Ft/m2-től
12 év garanciával,

referenciákkal.

Telefon: 30/606-6733
TETO-SZIGETELES.HU

Nyíregyháza, Pazonyi út és Nád u. sarok, a MOL kúttal szemben. Telefon: 06 70 384 0701
Nyíregyháza, Kállói út 12/c, Damjanich lakópark  

(Gépkocsival a Mikszáth Kálmán út felől) Telefon: 06 70 635 2914

w w w . m a t r a c d e p o . h u

Most az Áfa 

nálad marad!*

Spórolj tízezreket 
és tedd az új matracod alá!

*Márciusban minden termékünket az Áfa mértékével azaz 21,26 %-al olcsóbban adjuk!
Az akció 2017. március 1-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

A kép illusztráció!

MATRACDEPÓ SZÉKESFEHÉRVÁR
Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. Telefon: 06-70/953-7266

www.matracdepo.hu

HORVÁTH SÍRKŐ
SÍREMLÉK AKCIÓ!

Saját termékekkel, nem  
kínai sírkövekkel dolgozunk.

Ajándék vázák  
és betűvésés  

minden sírkőre!
Tel.: 20/9756-229
22/452-040
Facebook:  
Horváth Sírkő

    11

Szeretitek  a tulipánt?
Szeretitek annyira, hogy rögtön kétszáz szálból készítsetek ajtódíszt? Kellékek: 200 szál minitulipán, 1 hungarocellkarika, ragasztópisztoly, 3 ragasztóbetét, szaténszalag.
A szaténszalagot a ragasztóbetétek segítségével ragasszuk rá a hungarocellkarikára, ezek után elkezdhetjük egyesével felragasztani a tulipánokat. 
Fontos, hogy 5 szálat tartsunk meg, ugyanis ha a végén valahol maradna hézag, ezekkel tudjuk majd betölteni. Hogy a virágok szépen álljanak, a szárakat ragasszuk 
sorban egymás alá, hogy betakarják a karikát. Az utolsó sornál a fejek alá illesszük a szárakat! Ha kész a ragasztgatás, végeztünk is! 

Jobb lakásra 
vágyik? Nyugalom, 
nem kell mindjárt 
másikat vennie!

Egyre többen valósítják 
meg a jobb lakáskörülmé-
nyekről szóló terveiket al-
ternatív módszerekkel. 
Több tízezer főre becsülhe-
tő azoknak a tábora, akik a 
vásárlás helyett a jelenlegi 
lakásukat kiadják, és egy 
jobb helyen lévőt vagy jobb 
állapotút bérelnek helyet-
te. Ez a bérleti konstrukció 
– jelenlegi piaci viszonyok 
mellett – akár 10 éven ke-
resztül is előnyösebb lehet, 
viszont ennél hosszabb idő-
távon egy korszerűbb lakás 
felára a vásárlás esetén job-
ban megtérül. Ez a megol-
dás olyan fiatal párok köré-
ben is népszerű, amelynek 
valamelyik vagy mindkét 
tagja már rendelkezik saját 
ingatlannal, de közös lakás 
vásárlásába még nem mer-
nek belevágni. A bérlés egy-
re népszerűbb országszerte, 
még úgy is, hogy valaki a 
meglévő lakását adja ki, és 
bérel helyette másikat. Bár 
a magyarok túlnyomó ré-
szének, 89-90 százalékának 
van saját ingatlana, a leg-
frissebb statisztikai adatok 
szerint csak alig több mint 
84 százaléka lakott saját tu-
lajdonában lévő lakásban – 
9 százalékuk pedig bérelt 
lakásban lakott. 

A nagyvárosokban ma-
gasabb a bérlők aránya, a 
fővárosban, valamint a me-
gyeszékhelyeken és megyei 
jogú városokban lakók több 
mint 15 százaléka a lakók 
bérelt lakásban élt.
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Igazak a pletykák 
David Hasselhoff hivatalosan is elkötelezi magát 30 évvel fiatalabb menyasszonya, Hayley Roberts mellett, a párost 
ugyanis Los Angelesben látták, amint karikagyűrűket válogatnak egy ékszerboltban. A 64 éves Baywatch-sztárnak ez 
lesz a harmadik házassága, míg Hayley először mondja majd ki a boldogító igent.
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Paparazzi

SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

06-30-300-56-34
www.albagranit.hu

96.000 Ft-tól

Nyitva tartás: Szerda és péntek: 9:00-16:00-ig, 
más napokon időpont egyeztetéssel.

Heti akció: 

Gránit  urnasírok

ALBA GRÁNIT

Akció ideje: 2017.03.03-2017.03.10.

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

Milliárdos ékszerek az Oscar-gálán 
Az Oscar-gálán nemcsak 

a ruhák keltenek nagy feltű-
nést, egyes ékszerek is olyan 

különlegesek, hogy érdemes 
róluk külön is beszélni. A ru-
hákhoz hasonlóan ezeket az 
ékszerkölteményeket is köl-
csönzésre kapják a híressé-
gek a különböző cégektől. 
És mennyit érnek? Jennifer 
Aniston 3 milliárd forintnyi 
Lorraine Schwartz ékszert vi-
selt. Janelle Monae  énekes-
nő meglehetősen extrém és 
nagyszabású Elie Saab ru-
hában gálázott, s közel 500 
millió forintot érő éksze-
reket viselt az Oscaron. A 
Forevermark által biztosított 
ékszerek 18 karátos arany-
ból készültek, és 5 karátos 
gyémántok díszítették őket. 
(forrás: life.hu)

Már forgalomban az új két- és ötezresek
Már lehet találkozni a kész-

pénzforgalomban is az új két- 
és ötezres bankjegyekkel. 
Néhány hónap múlva pedig 
valószínűleg széles körben 
is el fognak terjedni. A jelen-
legi bankjegyekkel egészen 
2017. július 31-ig lehet majd 
fizetni, ezt követően bevon-
ják azokat. 2017. augusztus 
1-jétől már csak új címletek-
kel lehet majd fizetni, de 2037. 
július 31-éig a jegybankban 

díjmentesen átválthatók - ír-
ja az MTI. Az új bankjegyek 
is iparművészeti alkotások, 
megtalálhatóak rajta a törté-
nelmi szereplők, de új biz-
tonsági jegyeket is tartalmaz-
nak. (forrás: life.hu)

Komoly csapás érte a Barcelonát
Elhagyja a Barcelona labda-

rúgócsapatát Luis Enrique, a 
spanyol edző nem hosszabbít-
ja meg nyáron lejáró szerződé-
sét. Vagyis a klubnak új trénert 
kell keresnie a következő sze-
zonra. A Barca szerda este 6–1-
re verte bajnoki mérkőzésen a 
Sporting Gijónt, Luis Enrique 
a meccs után mondta el a já-
tékosoknak az öltözőben, 
hogy a szezon végén távozik. 
Majd a találkozó utáni sajtó-
tájékoztatón az újságíróknak 
is elmondta mindezt. „Nehéz 
volt ezt a döntés meghoznom, 

de alaposan végiggondol-
tam mindent. Pihenésre van 
szükségem, ez a legfőbb oka 

annak, hogy nem folytatom 
a munkát a Barcelonánál” – 
mondta. (forrás: ripost.hu)

Itt épül a világcsoda, magyar lesz  
a világ leghosszabb üveghídja!

Sátoraljaújhelynél, a Szár-
hegy és a Várhegy közé ter-
veznek üveghidat. Az eddig 
leghíresebb és leghosszabb 
üveghíd Kínában áll, az 430 
méter hosszú. A zempléni 
hegyek között 700 méter 
a távolság, a legmagasabb 
pontja pedig a 80 métert is 
elérheti. A város polgármes-
tere szerint hatalmas lehe-
tőség ez a városnak: évente 
egymillió turistát remélnek 

a különleges hídtól. A kö-
vetkező lépés az lesz, hogy 
megtalálják, ki tudja felépí-
teni az extrém körülmények 
közt az extrém hidat. Az ed-
dig leghosszabb üveghidat 
2016 augusztusában adták 
át Kínában. Az átkelő 430 
méter hosszú, 6 méter széles. 
Összesen 99 darab, több ré-
teg edzett üvegből álló lapot 
használtak fel az építésénél. 
(forrás: ripost.hu)
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Az árak az áfát tartalmazzák.

Részletekről érdeklődjön.

GRÁNIT SÍREMLÉKEK
Készítése és forgalmazása készletből vagy egyedi elképzelések alapján.

A kiállított síremlékek megtekinthetők a gyártó műhelyében.

Műhely: Csór, Ady E. u. 8. (volt 8-as főút)

Tel.:06-30/216-5976 
(A készlet megtekintéséhez előzetes 

időpont egyeztetésre van szükség) 

Szimpla síremlékek már  270.000 Ft-tól
Dupla síremlékek már  380.000 Ft-tól

ajándék 
vázával!

www.ballasirko.hu

Székesfehérvár, Jancsár köz 4.
(a Burger King parkolójával szemben)

Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Szo: 8.30-12.30 óráig!

Menő Manó Depó Székesfehérvár
Már a facebook-on is!

március 6-11-ig 

Tavaszi meglepetés!

Tavaszi árukészlet hétrôl hétre érkezik!

Minden termékünk 

20 %  
kedvezménnyel! 

Ez a nap is eljtt: Brad Pitt 
és Jennifer Aniston kibékült 
egymással. Miután a színész 
a Mr. és Mrs. Smith forgatá-
sán megcsalta a Jóbarátok 
sztárját későbbi feleségével, 
Angelina Jolie-val, Jennifert 
minden létező téren meg-
alázta a sajtó: éveken át vi-
selte a megcsalt, elhagyott, 

keserű nő címkéjét. Azon-
ban úgy tűnik miután Jen 
megtalálta a boldogságot 
férje, Justin Theroux melett, 
ő is megenyhült, így mikor 
meghallotta, hogy exe válik, 
úgy döntött, elássa a csata-
bárdot, és segít neki talpra 
állni ebben a nehéz helyzet-
ben. (forrás: life.hu)

Kibékült Brad Pitt és  
Jennifer Aniston 

Most 55 éves Pumukli 
55 éves lett Pumukli, a 

virgonc, vörös hajú kis ko-
bold, aki egy kissé mogorva, 
de jólelkű idős asztalosmes-
ter szolgálatába szegődik. 
Nemcsak az NSZK-ban, de 
Magyarországon is nagy si-
kerrel futott a 80-as évek-
ben. Pumukli magyar hang-
ja Pusztaszeri Kornél volt. 
A Madách Színház 56 éves 

művészének elég megszólal-
nia, máris mindenki tudja, 
hogy gyerekkorunk kedvenc 
meséjében kinek kölcsönözte 
a hangját. 

Schobert Norbi saját műsort kapott 
Schobert Norbi saját műsort 

kapott, amely március elején 
indul, és esténként, fő műsor-
időben lesz látható. A műsor 
nem más lesz, mint a köztévén 
egykor nagy sikerrel futott Té-
vétorna újra élesztése. A Tévé-
torna - Idősebbek is elkezdhe-
tik címmel 1975-ben indult, az 
ötperces tornagyakorlatokat 

kezdetben Müller Kati és 
Bérczi István tornászok mu-
tatták be. Később Schmitt Pál 
felesége, az olimpiai ezüstér-
mes tornász, Makray Katalin 
és három lánya, Alexa, Pet-
ra és Gréta is csatlakozott a 
pároshoz. A műsor 15 éven 
át, 1989-ig futott a Magyar 
Televízióban.

Végleg búcsúzik Détár Enikő
A gyönyörű színésznőt 

harminckét éven keresztül 
lehetett látni a Macskák című 
ikonikus darabban, melyben 
még főiskolásként kapott sze-
repet. A színésznő elárulta, 
hogy bár még bőven érez ma-
gában energiát ahhoz, hogy 
a színdarabban játsszon, öt-
venhárom évesen úgy ér-
zi ideje átadnia a lehetősé-
get másnak is. A színésznőt 
rengeteg emlék köti a Macs-
kákhoz, hiszen fiatal korá-
tól kezdve szerepelt benne 
kisebb-nagyobb megszakí-
tásokkal. (forrás: blikkruzs.
blikk.hu)

A nyár slágere lesz 
a rafinált hajfonat

A fonatok sosem mennek 
ki a divatból, de évről-évre 
változnak, az idei tavaszi-
nyári szezonban pedig a bo-
nyolultabb fonási technikával 
készült, de hanyagul lazán 
hagyott frizurák lesznek me-
nők. Ezzel a módszerrel el-
érheted, hogy sűrűbbnek, 
dúsabbnak hasson a hajad, 
valamint a szoros fonatok-
kal ellentétben ezek hosszú-
távon is borzasztó kényelme-
sek… no meg elég csodásan 
is mutatnak. 
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Székesfehérvár
Kiadó: Fehérvár Infó Kft. 

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 1. 
Tel.: 06 (22) 508-660, Fax: 06(22) 508-661

Felelős kiadó:   
Kázmér Judit és Kinde Kálmán  

ügyvezető igazgatók  
Srek Zsuzsanna lapigazgató

Irodavezető: Radácsné Németh Krisztina
Ügyfélszolgálat: Denke Ottóné,
PLT ingyenes divízió igazgató: 

Heffler György 
Nyomás: Dreampictures S.R.O.

Terjeszti: Privát Posta Kft.

Megjelenik: 41.000 példányban 
Székesfehérvár minden postaládájában,  

ahol ezt lehetővé teszik, valamint  
Agárd, Bodajk, Csór, Csókakő, Dinnyés, 

 Fehérvárcsurgó, Gárdony, Iszkaszentgyörgy, 
Jenő, Kápolnásnyék, Kincsesbánya, Kőszárhegy, 

Lovasberény, Magyaralmás, Mór, Pákozd,  
Pátka, Polgárdi, Sárszentmihály, Sukoró,  

Szabadbattyán, Úrhida, Velence, Seregélyes

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.
Lapzárta:  szerda 17 óra

Internet:  www.szuperinfo.hu
A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban meg
jelent hirdetéseket felhasználni tilos! A kiadó az 
elfogadott megrendelés alapján átadott hirde
tések tartalmáért, azok valódi ságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget 
nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy 
körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevé
kenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsola
tos jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a megrendelőre hárítja.

Székesfehérvár
Kiadó: Fehérvár Infó Kft. 

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 1. 
Tel.: 06 (22) 508-660, Fax: 06(22) 508-661

Felelős kiadó:   
Kázmér Judit  

ügyvezető igazgató 
Lapigazgató: Srek Zsuzsanna 

Irodavezető: Radácsné Németh Krisztina 
Ügyfélszolgálat: Denke Ottóné, 
PLT ingyenes divízió igazgató:  

Heffler György  
Nyomás: Dreampictures S.R.O.  

 
Megjelenik: 41.000 példányban 

Székesfehérvár minden postaládájában,  
ahol ezt lehetővé teszik, valamint  
Agárd, Bodajk, Csór, Csókakő, Dinnyés, 

 Fehérvárcsurgó, Gárdony, Iszkaszentgyörgy, 
Jenő, Kápolnásnyék, Kincsesbánya, Kőszárhegy, 

Lovasberény, Magyaralmás, Mór, Pákozd,  
Pátka, Polgárdi, Sárszentmihály, Sukoró,  

Szabadbattyán, Úrhida, Velence, Seregélyes

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.

Lapzárta:  szerda 16 óra
www.szuperinfo.hu

E-mail: fehervar@szuperinfo.hu
A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! A 
kiadó az elfogadott megrendelés alapján 
átadott hirdetések tartalmáért, azok valódi
ságáért, harmadik személyeknek okozott jog
sérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles 
olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, 
amelyek jogellenes tevékenység folytatására 
utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból ke
letkező következményeket és hátrányokat a 
megrendelőre hárítja.

Gyakorlott lehetőleg jogosítvánnyal
rendelkező kőművest és segédmunkást
alkalmaznák. Tel:06-30/2040-990

Gyakorlattal rendelkező péket és pék-
segédet keresünk kiemelkedő fizetés-
sel. Tel.: 06-30/474-5499.

Az ország
egész területén!

VIZES NEDVES SALÉTROMOS

tén!
NÉMETH KÁROLY 06-70/333-4804

Pinceszigetelésnél nem kell
megvárni a víz elszívódását!

GARANCIÁVAL!

Lakásssok, pincék utólagos
szigeeetelése, injektálása

kőőő-, vvvááálllyyyoooggg-----, vvveeegggyyyeeesss fffaaalllaaazzzaaattt eeessseeetttééénnn iiisss.

KIADÓ INGATLAN

Június 1-től eladó vagy kiadó 1 szobás
lakás tel.:06-20/525-8828

INGATLAN

· BELVÁROSI IGÉNYES, 2 szobás lakás,
eladó: 12,05 M Ft. Tel: 06-70/412-3570
· Palotavárosi, NAPPALI+fél szobás
azonnal költözhető téglalakás: 11,5 M
Ft. Tel: 06-70/469-3360

· Lovasberényi, nappali + 4 szobás
családi ház nagy telekkel eladó: 22 M Ft.
Tel: 06-70/469-3550

· GARZONHÁZBAN, 10-BŐL 4. EME-
LETI, 1 szobás lakás eladó: 8,5 M Ft.
Tel: 06-70/412-3570

· Tóvárosban 8. emeleti, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó: 11,99 M Ft.
Tel: 06-70/716-8580
· Vezér utcákban felújítandó házrész,
telekkel eladó: 14 M Ft.
Tel: 06-70/388-5215
· Palotavárosban 3 szobás, kiváló állapotú,
költözhető téglalakás eladó: 16,4 M Ft.
Tel: 06-70/388-5520
· Palotavárosi, 1+2 félszobás, felújított
lakás eladó: 13,7 M Ft.
Tel: 06-70/412-3260

• Palotavárosban, 2. emeleti, 2 szoba
hallos panellakás eladó: 15,8 M Ft.
Tel: 06-70/469-3550

• Maroshegyi, 2 szobás, 3. em.-i,
erkélyes, gázfűtéses lakás: 12,5 M Ft.
Tel: 06-70/469-3360

• Belvárosi, 4. em.-i, 1,5 szobás
francia erkélyes panellakás eladó:
12,1 M Ft. Tel: 06-70/716-8580

• Maroshegyen, 4. emeleti, 2 szobás,
felújított téglalakás eladó: 11,5 M Ft.
Tel: 06-70/716-8580

• Belvárosban, 2 szobás, felújított
lakás eladó: 14,3 M Ft. Tel: 06-
70/412-3260

• Maroshegyen, 1660 nm-es, jó
fekvésű építési telek pincével eladó:
9 M Ft. Tel: 06-70/412-4155

• Fecskeparti, 3 szobás, erkélyes,
egyedi fűtéses lakás eladó: 15,8 M Ft.
Tel: 06-70/469-3550

• Szabadbattyáni, 3 szobás, összkom-
fortos családi ház eladó: 13,9 M Ft.
Tel: 06-70/469-3360

Belvárosban 47m2-es erkélyes lakás
11.300.000Ft www.otlethazingatlan.hu
Kód:S2461, tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliro-
da

Gázfűtéses 2,5 szobás erkélyes szép
lakás Palotavárosban
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2805,
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat kere-
sünk készpénzes ügyfeleinknek Öt-
letház Ingatlan-Hiteliroda, Sütő 8.
tel.:06-20/5944-027

Palotavárosban 1,5 szobás lakás eladó
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2506,
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Királykúton 1,5 szobás szép lakás
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2507,
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

TELEK

Csókakői zártkertben, 979 m2-es telek,
kisházzal eladó: 1,6 M Ft. Tel: 06-30/
631-0177

Iszkaszentgyörgy Somosmál Alsó dü-
lőben 1496m2 zártkert présház pincével
eladó. Érd:06-30/855-1818

Iszkai úton telek faházzal eladó. Víz, vil-
lany van. Tel.:06-20/317-0489

GARÁZS

Gellért úti garázssoron garázs eladó
irányár: 2 MFt érdeklődni:
evicus16@freemail.hu

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Pátkán zártkertben eladó 450 négyszö-
göl telken, téglából épült hétvégi ház.
Víz, villany van. Tel:06-70/611-7118

ÜZLET, IRODA

Orvosok házában 16 és 18 m2-es ren-
delő kiadó. Földszinti, akadálymentes,
16 m2 váróteremmel. 06-70/312-2958

JÁRMŰVEK

1991-es 190D Mercedes kitűnő állapot-
ban 1,5 év műszakival eladó. Tel:06-20/
3580-444

CSALÁDI HÁZ

Simson kismotort keresek, S51 és
SCHWALBE,1981-es évjárattól. Tel.: 06-
30/976-9100

Sárszentmihályon eladó egy jó állapo-
tú, 85 m2-es, 89-ben épült, 3 szobás,
teljesen alápincézett családi ház, 1200
m2-es, gondozott telken. Irányár: 18,2
M Ft. Tel: 06-30/348-9098

2011-es dízel, 1,6 HDI motorral C4 Pi-
casso eladó. Irányár: 2,3 MFt. 06-20/
421-4635

Székesfehérváron Feketehegyen igé-
nyesen felújított 180 m2-es, medencés
családi ház sok extrával eladó. Ár: 32,9
MFt. Telefon: 06-70/431-1203

Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777

ÚRHIDA központjában 70 m2-es felújí-
tott családi ház fehérvári 2 szobás la-
kásra cserélhető! Tel.: 06(20)3370-424

Székesfehérváron, Videoton közelében
kétszintes családi ház eladó. Irányár: 41
MFt. Tel.:06-20/279-8074

Székesfehérváron, Határ utcában 120
m2-es felújított családi ház eladó. 06-
20/593-4911

Székesfehérváron Sár utca 41. csalá-
diház, beépíthető telekkel, garázzsal el-
adó. Tel:06-22/952-846

Székesfehérváron frekventált helyen
ikerház fele 26 MFt eladó. Lakáscsere is
érdekel. Tel.:06-30/500-4968

Székesfehérvári most épülő ikerház
fele eladó. Tel.:06-30/388-2227

Park Város
Fűtőház utcában 84 lakásos
minőségi társasház épül!

• 50-99 nm-es, 2-4 szobás, erkélyes
és penthouse lakások
• az épület liftes és akadálymentesített
• parkolás mélygarázsban és felszíni
parkolóban biztosított
• többfunkciós, szép park szökőkúttal
• CSOK és hitel igényelhető
• részletfizetés, az ügyvédi költséget
átvállaljuk

Érdeklődés:Märcz Ingatlan és Hiteliroda
Székesfehérvár, Petőfi u. 3., 22/503-000,
20-9333-750 • www.parkvarosfehervar.hu

LAKÁS

A Királysoron eladó egy 3. emeleti, igé-
nyesen, modern stílusban felújított, 2
szoba hallos, klímás lakás. A mennyeze-
tig beépített konyhabútorban lévő újsze-
rű gépek is az ingatlanban maradhat-
nak. Irányár: 14,5 M Ft. Tel: 06-30/348-
9098

ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat kere-
sünk készpénzes ügyfeleinknek Öt-
letház Ingatlan-Hiteliroda, Sütő 8.
tel.:06-20/5944-027

SZÉKESFEHÉRVÁRON, újszerű, nappali
+ 1 hálós, gardróbos, erkélyes lakás, te-
remgarázs hellyel eladó. Tel.:
06(20)3370-424

Székesfehérváron kétlakásos családi
házban, első emeleti lakás parkosított
kertben eladó, 23.900.000Ft. Tel:06-20/
347-8620

Összközművesített, téliesített, padlás-
teres ház, 220 négyszögöl gyümölcsös-
sel eladó tel.:06-20/807-6149

Szedreskerti lakónegyedben, 2. emeleti
részben felújított lakás eladó. I.ár: 12,5
M Ft. tel: 06 20 622 68 32

Jancsár úti III.emeleti, 49 m2 lakás ela-
dó, irányár: 10MFt érdeklődni:
evicus16@freemail.hu

A Karinthy utcában eladó egy 62 m2-es,
jól alakítható, konvektoros lakás 16,3
MFt-ért. Tel: 06-30/348-9098

Rákóczi utcában eladó 3 szobás+étke-
zős 60 m2-es igényesen felújított lakás!
Tel.: 06 20 252 0622

A Palotai úton 52 m2-es lakás eladó!
Hívjon: 06-30/862-8247

ÁLLÁST KÍNÁL

Villanyszerelőket
keresünk

Jómunkakörülmények,

kiemeltbérezés
Jelentkezni:

info@aszelektro.hu
06/20/555-4767

Elektromosberendezés
gyártására, ipari és

kommunális kivitelezésére

Humánius Kft.
székesfehérvári munkahelyre keres

operátorokat
többműszakos munkarendbe.
Kiemelt bérezés és

juttatási csomag,
ingyenes buszjárat.

JelentKezni lehet: humánius Kft.
Székesfehérvár, Ady e. u. 13.

(tel.: 20/997-0997, 20/333-0789)
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Cégünk keres gyakorlattal rendelke-
ző CNC-gépkezelőket (plazmavágó)
székesfehérvári munkahelyre. Elvá-
rások: lézergépen szerzett tapaszta-
lat, precizitás, pontos munkavégzés,
megbízhatóság, önállóság. Előnyök:
hasonló munkakörben szerzett ta-
pasztalat. Utazási támogatás van. Ki-
emelt bérezés. Túlórázási lehető-
ség.Azonnal kezdés. Jelentkezni le-
het: 06-70/604-1265 vagy hegmun-
ka2016@gmail.com.

Cégünk keres gyakorlattal rendelke-
ző CNC-gépkezelőket székesfehér-
vári munkahelyre. Elvárások: élhajlító
gépen szerzett tapasztalat, precizi-
tás, pontos munkavégzés, megbíz-
hatóság, önállóság. Utazási támoga-
tás van. Kiemelt bérezés. Túlórázási
lehetőség. Azonnali kezdés. Jelent-
kezni lehet: 06-70/604-1265 vagy
hegmunka2016@gmail.com.

Székesfehérvári CNC- forgácsoló
üzemünkbe és kereskedelmi iro-
dánkba keresünk munkatársakat:
műszakvezető- gépbeállítókat, gép-
kezelőket ( CNC esztergályos és ma-
rós), kereskedelmi asszisztenseket.
Részletek: www.evolt.hu/ Állás aján-
lat

Székesfehérvári üzembe azonnali kez-
déssel, egy műszakos munkarendbe,
határozatlan szerződéssel keresünk
hosszú távra betanított munkára mun-
katársakat. Jelentkezni fényképes öné-
letrajzzal a textradekft@gmail.com e-
mail címen, vagy telefonon a 0620/
8096442-es telefonszámon lehet

OKTATÁS

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Székesfehérváron
március 11-én.

Könyvelő-bérszámfejtő állás!
Székesfehérvári könyvelőiroda,

szakmai tapasztalattal rendelkező
kollégát keres könyvelő-bérszámfejtő
pozícióra, akár azonnali kezdéssel.
Önéletrajzát a karrier90@gmail.com

email címre várjuk.

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező-Ven-
déglős, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750.
www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Angliai bentlakásos idősgondozói munka
(1.900.000 Ft/8 hét). Feltétel.: jó angol nyelv-
tudás. Felvételi: március 8-9-én 10-16 óra.
Hely: Aquincum Hotel, Budapest., Árpád feje-
delem u. 94, Érd.: 20/569-7653, Regisztráció:
www.oxfordaunts.co.uk

Gitároktatás kezdőknek, haladóknak
igény szerinti időbeosztással. Tel: 06-
20/538-4773

Azonnali kezdéssel keresünk kiemelt
bérezéssel, takarító kolléganőket min-
den korosztályból székesfehérvári iro-
datakarításra.Munkaidő H-P 05:00tól
08:00ig . Érdeklődni: H-P 08:00-18:00-
óráig. Tel: 06202401441 (a hét minden
napján)

Székesfehérvári cég keres munkatár-
sakat összeszerelői munkára egy mű-
szakban. Hölgyek jelentkezését várjuk!
Érdeklődni lehet: 70/630-1230,
melitta.ducsai@opuswork.eu

Diákokat keresünk székesfehérvári
céghez több gyakornoki pozícióba: gé-
pészmérnök, informatikus, pénzügyi te-
rületre. Érdeklődni: 70/631-9440
, erzsebet.nagy@opuswork.eu

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16.

Székesfehérvárra kétműszakos mun-
karendbe karbantartót keresünk, műa-
nyag-fröccsöntő üzembe, versenyképes
fizetéssel. 06(70)509-7182

Szabadbattyáni étterembe
pizzaszakácsot, pizzafutárt,

pultost keresünk
azonnali kezdéssel. 06-30/685-3777

Lakatosokat keresünk lovasberé-
nyi telephelyre. Tel: 30/993-1649

Építőipari cég önállóan dolgozó kőmű-
veseket keres heti pontos bérezéssel.
Tel.:06-70/260-1600
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BÚTOR

Nem kidobni áthúzatni! Kárpitozott
bútorok áthúzása, készítése. Szfvár,
Varjú u. 34. Feketehegy Tel:06-22/
326-128, 06-20/263-1214

SZOLGÁLTATÁS

Bútorok áthúzása, javítása
rövid határidővel.
06-70/368-5696

AblAkfelújítás

 06-20/224-1772

perfekt-mór bt.
www.perfektajto.hu
Kötetlen tanácsadás és felmérés!

 hőszigetelt
üveg beépítés
és csere

 új gumi-
szigetelés,
csere és
beállítás

Kisméretű keveset használt íróasztal
eladó tel.:06-70/2287-779

Redőnyakció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akciómárcius 1-31-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555

Lapostetők, garázsok szigetelése. La-
postetők utólagos hőszigetelése. Garan-
ciával, referenciával! 06-70/6455-572

Ács -kőműves munkát azonnali kezdéssel
vállalunk. (építés, bontás, teljeskörű kivite-
lezés). Tel.:06-70/323-0588

Burkolás, kőműves munka reális áron
tel.:06-30/435-7318

NÖVÉNY

Szőlőoltványok csemegék és borfajták
termelői áron eladók. Tel.: 06-30/273-
2351

Kémény felújítás, bélelés (bontás nélkül),
cserépkályha forgalmazás, építés.

06-70/427-0742, www.szucs.kemenycserepkalyka.hu
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GÉP, SZERSZÁM

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt,
CO hegesztőt, műszerészesztergát, ma-
rógépet, kompresszort, invertert, kis gé-
peket. 0670/624-5475

TÁRSAT KERES

Fényképes, 18 éve sikeres, sok ezerfős
Szivárvány Társkereső azonnali válasz-
tási lehetőséggel,minden korosztálynak.
szekesfehervar.ctk.hu Tel: 06-30/348-
2165

58 éves, teltkarcsú, özvegy keresi párját
józan életű, hasonló korú, szeretetet szí-
vesen elfogadó és adni tudó férfi remé-
nyében. Érdeklődni 18-20 között: 06-
20/500-8957

Társat keres? Párkereső irodánk segít,
mint sok boldog párnak! Tel.:06-30/
907-9134.

167 cm magas molett hölgy keresi sze-
retni, tisztelni tudó férfi társát 68 éves
korig. 06-20/362-1052

„Szabad egy táncra” VOKE-ban márci-
us 5.-én 15 órától.

Kemencék, tégla-
tömegkályha, cserépkályha,

kerti grillsütők építése.
06-30/4826-414,
www.albrecht-cserepkalyha.hu

EGÉSZSÉGÜGY

Keresek gondozónőt ottlakással aki
gondozna és a háztartást vezetné
tel.:06-20/279-2296

Elektromos betegágy matraccal eladó.
Irányár: 140.000 Ft. 06-20/421-4635

06-30/9304-789

Hőszigetelt redőnyök, műanyag
nyílászárók, szúnyoghálók, sza-
lagfüggönyök, reluxák reális áron,
ingyenes felméréssel vidéken is +nyugdíjas kedvezmény

RÉGISÉG, ÉKSZER

Régi pénzt, pengőt, forintot, koronát, ki-
tüntetéseket gyűjteményt vásárolok!
Tel.: 06-30/291-4012

Kriston női intim torna 12 órás tan-
folyam kezdődik március 9.-én (KIS-
MAMÁKNAK IS) Székesfehérváron,
Mózer Edit. mozere@freemail.hu
www.intimtornaszekesfehervar.hu,
tel:06-20/360-3881

Redőnyök, árnyékolók
gyártása, szerelése, javítása rövid
határidővel! Gurtni, zsinór csere!

06-30/703-2558
www.albaroll.hu

Családi házak, társasházak felújítása. Akár
Alpin technikával is. Ingyenes árajánlat. Érd.:
06308368877

Számítógép, laptop javítása garanciá-
val. Lefagy, lassú, nem indul? Telepíté-
sek, vírusírtás, adatmentés. Házhoz me-
gyek (vidékre is)! Nyugdíjasoknak ked-
vezmény! 06-70/255-0066

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

Nyílászárók szigetelése, passzítása, re-
dőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók ké-
szítése, javítása, penészmentesítés 06-
30/294-6022,
www.peneszeltavolitasa.hu

Nem kidobni áthúzatni! Kárpitozott
bútorok áthúzása, készítése. Szfvár,
Varjú u. 34. Feketehegy Tel:06-22/
326-128, 06-20/263-1214

Építőipari Kft. homlokzatszigetelést,
generálkivitelezést, átalakítást, építést,
felújítást, ácsmunkát vállal. Tel.:06-20/
2499-570

Duguláselhárítás -csatornamosás Fe-
jér megyében bontás nélkül, spirállal és
ipari woma csatornamosóval, garanciá-
val, nonstop. 06-20/913-2996

Fa -műanyag redőnyök, rovarhálók, re-
luxák készítése, javítása vidékre is. 06-
22/338-536, 06-30/3483-370 Nyári
László Szfvár.

VEGYES

Házi füstölt áru, hurka, disznósajt kistermelő-
től, hagyományos eljárással készítve, adaléka-
nyagoknélkül. Székesfehérvár, Gázutcai garázs-
sor-üzletsor. Cs., P.: 07:30-11:00 14:00-18:00,
Szo.: 07:30-12:00. 20/3760942Tömeg- és cserépkályha

átrakása, építése raktárról.
Zsadányi Tamás 06-20/499-3974

Birkacsengőt, lócsengőket, marhako-
lompokat, juhászkampókat, pitykéket,
tanyaberendezéshez régiséget, hagya-
tékokat vásárolok. Érd.: 06-30/979-
9529

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Hőszigetelt ablakszárnyak, ajtólapok,
üvegek, sílécek, műanyag redőnyök,
szőlőbogyózó, daráló, prés, hordó vala-
mint csillárok, lámpák, szekrények ela-
dók. Érd:06-20/498-4591

Redőny, szúnyogháló készítés,
javítás, gurtnicsere.

06-30/787-1859
albaredony.hu

70 literes zománcozott üst, 220 voltos
terménydaráló, 250 literes Gorenje fa-
gyasztószekrény, réz permetező, Minszk
hűtőszekrény 190 literes eladó tel.:06-
20/233-6508

Szobafestés, mázolás, bukolás, la-
kások -házak teljes felújítása 06-30/
424-6074

Sírkőtisztítás, mohás, elszíneződött
síremlékek felújítása, betűk javítása
garanciával:06-30-298-7230 kedve-
ző áron!

KÁRPITTISZTÍTÁS
06-70/771-2129
www.albacleaning.hu

Kéziszerszámokat, kulcsokat, fogókat,
kalapácsokat, satukat, menetfúrókat,
fejszéket, kertiszerszámokat, eszterga-
késeket vásárolok. 06-20/415-3873

Homlokzatszigetelést, festést, csempé-
zést, járólapozást, parkettázást, gipszkar-
tonozást, kőműves munkát vállalok
tel.:06-20/2499-570

Kombinált szekrénysor diófa 15ezer,
ágyneműtartós kanapé 3ezer, masszív
fa ruhásszekrény 5ezer Ft-ért eladó. Tel:
30/9475-201

Burkolás (csempe, járólap), komplett fürdő-
szoba felújítás, Székesfehérvár és környékén.
06/70/882-5976

Könyveket, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, festményeket, órákat, képeslapo-
kat, egyéb régiségeket komplett hagya-
tékokat vásárolok. 06-20/415-3873

AJTÓ, ablak (automata szellőzők), zár,
redőny, cseréjét, javítását vállalom.
Tel.:06-20/381-6928.

Lomtalínást padlástól a pincéig, takarí-
tást vállalok, illetve fém háztartási gé-
peket, akkumulátorokat, hagyatékot vá-
sárolok. Tel:06-70/599-6088

Vizes falak szigetelése.
06-70/530-8227

Készpénzért veszek bakelit lemezeket,
diafilmeket, diavetítőt. régi pénzeket, ki-
tüntetéseket. Ingyenes kiszállás! 06-30/
194-9356

Mosógép, hűtőgép, villanybojler, tűz-
hely, gázkészülék, klímaberendezés ja-
vítás, villany szerelés. 06-30/370-1480

Átveszek fém háztartási gépeket,
akkumulátorokat, színesfémet, fém-
hulladékot. 06-30/728-5924

Magas áron vásárolok mindennemű ré-
giséget! Apróságtól a bútorig. Díjtalan
kiszállás! Molnár Enikő 0620-365-1042

Kádfényezés, beépített állapotban ga-
ranciával. 06-20/9262-060,
www.kadfenyezes.com

Veszélyessé vált fák kivágását vál-
lalom. 06-20/320-9019

Kertész kertimunkát vállal, metszés,
kapálás, fűnyírás. Tel.:06-20/553-5347

Vállalunk festést -mázolást, tapétázást,
homlokzatfestést állvánnyal együtt.
Azonnali kezdés. Tel.:06-30/9860-694

Mosógépek, mosogatógépek, hűtők ja-
vítása, garanciával, kiszállási díj nélkül.
Csergő Szabolcs 06-20/215-8708

Festés, mázolás, tapétázás, szalagpar-
kettázás fóliázással, precízen, olcsón,
gyorsan, garanciával! 06-30/256-6287

Számítógép, laptop, notebook javítás-
vírusírtás, kérésre helyszíni kiszállással!
Tel: 06-30/348-2165

Nonstop duguláselhárítás, víz, fűtés
szerelés. Hívjon bizalommal! 06-20/
284-524

„Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurt-
nicsere akár még ma! Péter úr! 06-20/
233-8316!”

Kőműves munkákat, külső szigetelést,
belső festést, teljes házátalakítást válla-
lunk. 06-30/958-2809

Garantált 41.000 példány
Székesfehérvár összes postaládájában és  
24 vidéki terjesztési ponton, hogy 
ÖN ÉS VÁLLALKOZÁSA
a legismertebb legyen.
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Mi nem egy hetes akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!
Ajánlatunk 2017. március 03-24-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes!

Minden, ami a háztartásban kell!

Szfvár, Balatoni út 44-46., Tel: 06-70/3938-133
Nyitva tartás: H-CS.: 8-19, P.: 8-20, Szo.: 8-18

Szfvár, Budai út 48., Tel: 06-70/445-1316 
Nyitva tartás: H-P.: 8-18, Szo.: 8-15

Tomi mosógél 
4,62 l többféle 

Garden bútorápoló 
400 ml többféle

Vest ropi 
85 g többféle  

Ajax általános tisztító 
1 l többféle  

Garden légfrissítő 
utántöltő 300 ml többféle

Vest kréker 
125 g szezámmagos hal 

Dove tusfürdő 500 ml többféle

Air Cool légfrissítő 
300 ml többféle 

Sajtos tallér
 125 g Monte Banato 

699 Ft (1398 Ft/l)

449 Ft (449 Ft/l)

2.199 Ft (475,97 Ft/l)

399 Ft (997,50 Ft/l)
399 Ft (1330 Ft/l)

249 Ft (830 Ft/l)

199 Ft (1592 Ft/kg)

249 Ft (1992 Ft/kg)

169 Ft (1988,24 Ft/kg)

SURF mosógél 1,4 l 
többféle              

Coccolino öblítő 2 l 
többféle          

SURF mosópor 1,4 kg 
többféle              

899 Ft 699 Ft899 Ft
 (642,14 Ft/kg)  (642,14 Ft/l)  (349,50 Ft/l)


